
הדי כל :ארצו של בפרלמנט נהרו י
 גוש שטות. אלא אינם כוח־שלישי על :
 ועל עריצות על רק להתבסס יכול י

 עריצה, להיות רוצה אינה הודו הכפייה.
 להישאר מבקשת היא כוח־כפייה• לה

ה אחרות, לארצות מייעצת והיא אלית
 באות־ ללכת דומה, מאושר במצב וות

 על החולם כל עצמה. בפני אחת כל
מ שיקיץ לו מוטב נהרו, יעץ טלישי,

נתו.

 לגדל היודעים מוסדות ישנם אבל... מיגר,ל,
״קטנות ורגליים וידיים גדול ראש !

מש תחנות בכמה התחלה. רק זאת היתד,
 האופוזיציה,׳ אנשי חברי־כנסת, פשטו טרה
 שר את לבקר .עלינו ויומנאים. סמלים חקדו

ה כל זיסמן. אמר זיבה,״ מתוך המשטרה
ב מוותרת היתר, שהמשטרה העידו סימנים

 של החיבה על גם הביקורת. על גם רצון
הכנסת. חברי

הכספים סחיטת הרגיל) מ?

 השבים מסורת נשברו•״ האדם מסורת אם
 את שסף פורימי גשם לעומד- נאמנה היתד.

 שנד- מדי כמו הארץ,
הש נערך יותר, רעשני יותר, שמז פורים

בנזרחב). (ראה סרס המקורית, הסוד בארץ נה

 הועד בפקודת אז חושבתת השמחה •
מיהו ר,שהיסה איסור על אבל לאות הלאומי

בפולין. דית

 הי דמיון את קרר הנח״ל ממפקדי אחד אשר
 להתקיים עיו״גדי הצטרכה -אילו :אורחים

למ צריכה היחד, לבד החקלאית מתוצרתה
לוק אם אבל לירות. בחמש עגבניה כל כיר
חיו משלט״ספר היא עין־גדי כי בחשבון חים

 מגיעים — חיילים בו לשבת חייבים אשר ני
עגב גם יגדלו שהחיילים כדאי כי למסקנה

ניות.״
הנח׳׳ל״ של תפקידו למעשה, דהו,

הכנסת
במספרי□ יון

 הפו־ אחרי הרודף הנועז, :ין־המשטרה
 או הקולנוע בו על החכם, אך המתועב,

 שובה־ רומנטית דמות הוא .הספר, ידי
 יבש בפרוטוקול דמות, אותה אולם ית.

 אפורה יותר הרבה נראית היא הכנסת,
זאית.
 זו בבעיה לעסוק שטרחו המעטים ז״כים

 ד,אחרו- בשנה :במספרים חידון לפני
ה בלבד. 7ן6ב־ הארץ אוכלוסית :דלה

 14ב־־/״ שנה באותה גדלו החמורים ים
 גדל המשסרה כוח הוכפלו. :לומר,

 שמבצעיהם הפשעים מספר ואילו .17,
 557■מ־״ — ירד המשטרה על־ידי |ו

 רודפיב שוטרים 1277ש־־ משמע .49
רוצח כל בקושי גילו פושעים, 1140/0 י

 מעודד. סיכום זה היה לא חיכה. תוך
 ש־ הצעיר, הצ״כי ד,ח״כ זיסמן. שלום ו
 באופוזיציה, היה עוד כל המשטרה אח ז

להתקפה. עתה
 .היכן שאל, שנוספו,״ השוטרים ;ותם

 בסעו־ במרחב, אותם רואים אנו האם
ב מזלזל אינני י במשרדים או ברחוב,

ת ל י א
שמח היה בסוף

 בכיס נובע עט שנשא ושחום, יחף גבר
ה הצי קצין של ופגיון המהודרת חליפתו
רצו בעברית לחברו פנה בחגורתו, בריטי

 ?״ היום הענינים מה י כאן קורה .מה : צה
 בכפיה עטוף זקן, עטור קבוץ איש השני,

 יום היום ן יודע .אינך : בהתפלעות ענה
״אילת !
 בו,ידים בני־ארבה זמזומי רק הפריעו אז עד

ב מטוסים הופיעו לפתע הערבה. שקט את
צבא פקודות נשברה. והדממה הכחול רקיע
 דקות ותוך בלחן פרצה התזמורת הדהדו. יות

 עציון־ של ,העתיקה האדמה שקקה מספר
והצב הממשלתית הצמרת א-.שי מרב גבר
 החוץ שר בן־צבי, יצחק המדינה נשיא : אית

 ועוד מקלף מרדכי הרמטכ״ל שרת, משה
אז בלבוש או במדים חשובים אורח-ם 200כ־

 הצטיינה הטכס של התזנית גם מהודר. רחי
ה והצגת צבאית תהלוכה נאומים, :בעושר

משפ 77 ההסתדרות, חברי 300( אילת שני
 ובסוף עבודה) מחוסרי 70ו־ ילדים 30 חות,

 אליהו שם על החיילים מועדון בית חנוכת
גולומב.
בחז ופמליתו הנשיא טסו הצהרים אחרי

 הנוקשה החגיגיות והתרככה הלכה ומאז רה
הגדול. היום של

ני הערב בשעות !״- כאים .המלצרים
 בעל פוליטי נאום ידי על שרת, עוד סה

 תושבי של מהודר פחות קהל לפני משקל.
החג. אוירת את לעודד וחיילים, המקום

 את פרץ הכי בלאו המרומם הרוח מצב אך
הופע האומנותית. התכנית בשעת גבולותיו

 בקריאות נתקבלה נדב רחל הרקדנית של תה
השח פינקל, !״ פטמה הי ,הי, : התלהבות

 את לסיים הצליח הבימה של המכובד קן
 של השניה בהופעה אך יחסי, בשקט קריאתו

ב לבושים כולם — הקולית הלהקה חברי
 קב־ קריאות נשמעו — לבנות ערב חליפות

 באים שוב ״הנה : ושמחות סוערות לת־פנים
״המלצרים !
טו שני אט אט נכנסו בערב יותר מאוחר

 נרגשים החדש. החיילים לבית מצה״ל ראים
בקי בפרחים, והסתכלו בחדרים הסתובבו

במכ המצוידים הכתיבה בשולחנות שוטים
 על נכנסו כך אחר מבהיקים. כתיבה שירי
 המבריקים. השרות לחדרי אצבעותיהם קצות
 אותו. וסובב המצוחצח בברז נגע מהם אחד

 והרומנטיים היפים הימים שנגוזו חששתי
 כבר השם, ״ברוך : רווחה באנחת לחברו פנה
 הוא מתוכו. טפטפה לא אחת מים טפת אף
אילת.״ של

צבא
במדבר ועגבניות חיילי□

 בטיבו הצטיין לא הבד על שחלף הסרט
 שישבו הצופים בעיני — בנושאו או הטכני

הת לקריאות מקור היה מסביב הארץ על
״נירה -הגה בלתי־פוסקות. להבות  צעק !
 צווח !״ בפינה שם עומדת אני .זאת מישהו.

 !״ פרצוף איזה !ואבוי ״אוי בחשכה. דק קול
 להתאחזות שעלו הנח״ל צעירי בשביל אכן,

 את לראות גדולה חויה זאת היתד, בעין־גדי
מגי במכוניות, נוסעת שלהם החלוץ קבוצת

ה בהכנות מתחילה ההיאחזות, למקום עה
ראשונות.

מ שבאו והצבאיים, האזרחיים האורחים
 העליה. בחגיגות להשתתף הארץ פינות כל

להע מוכנים היו הם גם ; בסלחנות חייכו
ה המאורע לכבוד הסרט מליקויי עין לים

מ באותו עמדו ספורות שעות לפני גדול.

ל והקשיבו — ״האמפיתיאטרון״ — קום
 ד אשכול לוי האוצר שר של הברכה דברי
 לצי- נצר. משה אלוף־משנה הנח״ל מפקד

 הנואמים של הציונות דברי נראו ניקאים,
המאורע. הוד לעומת

 ארבע לפני צה״ל על־ידי שנכבש
 צוקי : בארץ היפים אחד הוא

ה המלח ים עד כמעט
ב־ כאילו הנראים ירק

ומלאכותיות. טבעיות מפכות :ויושלים דוד, ד המל במלון בצלאל נשף

בהחלט. מוחלט סוד הערב, בלהט מגלה, מוסינזון יגאל : כפעולה הסמבה
 דוד ברח לכאן הצחית. בישימון צמחו טעות
 תנועות סיילי יצאו לכאן שאול, מפני המלך
המנדט. בימי ההגנה וסיירי הנוער

ש לפני עד לירות• בחמש עגבניה
 על רגילה צבאית נקודה המקום היה בוע

 הצבאי־קיבו־ העליה טכס וחשוף. נידח גבול
 המשקיות האפשריות אל הדגש את העביר צי

 לעיבוד הראויה אדמה ישנה המקום. של
 (משלושה מתוקים מים ישנם דונם), 500(

 בשטח נובע מהם שאחד בסביבה, מעיינות
 ירקות גידול יאפשר החם האקלים ירדני),
החורף. בעונת

 לחשוב היה אפשר הראשונה בהתלהבות
עד חקלאית. פנינה למדינה נוספה הנה כי

חגיגות
שועה יותר סורים
והפופול היהודים שבחני הגלותי פירי*

השלו שנות אמצע עד היה בארץ, ביותר רי
 היו הראשיים הרחובות את עממי. חג • שים

 וא• במות בהם הוקמו ומפארים, מקשטים
 כסו השנה, הרחב. הקהל את שעשעו מנים

 נחוג למחתרת, החג ירד האחרונות, בשנים
פר בבתים יותר, או פחות סגורות בחברות

סחי :(המטרה מסחרית בפומביות או טיי*
 שאורגן •השחקנים״ נשף כמו כספים) טת

 בצל*ל, ובאל !הקאמרי התיאסח|ן על-ירי
תמונות). (ראה ירושלים

הרגיל מן שמח היה לאחדים הרגיל) מן (יותר

1


