
 תלונתו למערכת הגיעה משאלים, בפירסום
 באים המשאלים כי שטען הקוראים׳ אתר של

ה בשאלות נקט שהעתון לאחר כלל בדרך
 מצפה הוא ואין חד-משמעיות עמדות נדונות

 ומשקל אישור יוסיפו שהמשאלים לכך אלא
 התלונה׳ את הדפיסה המערכת אלה. לעמדות

 סומכת היא : מחוכמת תשובה, עליה ענתה
ה של והבלתי״תלוייה החופשית דעתם על

א עצומות בעיניים הולכים שאינם קוראים׳
שלה. דעתה אחרי פילו

 רדף משאל שבוע, אחרי שבוע בינתיים,
דע היתד, כמעט מפתיע באורח אך משאל,

 המשתתפים של המכריע היחסי הרוב של תו
 מזדהה מעולם) נמסר לא הממשי (מספרם

עיתונם. דעת עם
 השבוע, כשהתפרסמה, בטבע. מלחמה

דע את להביע לקהל הקוראת נוספת, שאלה
ה למען בהפקיעו שריד,אוצר צדק אם תו

ה ראה לאו, או מוגרבי בניין את קאמרי
 של דעתו לעצמו• חמורה סכנה בכך קאמרי
 הפרטית, היוזמה של מובהק חסיד העתון,

 לפעול החלים הקאמרי ביותר. ברורה היתד,
 גליונות של גדולה כמות קנה במהירות,

 שלח המשאל, טופסי את מהם תלש העתון,
 אדם כל עליהם להחתים שחקניו טובי את

לחתום. שיסכים
במל ׳הקאמרי יצליח אם עדיין ברור לא
הצלח אולם הטבע, בכוחות הנואשת חמתו

 אם : כבר הובטחה הארץ מערכת של תה
תפו את החדש המדור בעזרת להגדיל קיוותה

 וודאי תפתיע זה ממין הצלחה הרי צתה׳
עצמה. אותה אפילו

קיבוצים
פאוחדת הפתעה

מקו חברת מהנדסי יצאו שנים חמש לפני
 להניח החקלאי, המרכז אנשי בלחץ רות,

 העיר לרגלי שפיכה קטן ממעין מים קו
ס, שאן, בית ם־אל־פלו  להזרים במטרה או
 לעזוב איימו שאנשיו חמדיה, למשק מימיו את
מי-שתיה. לקבל יזכו לא אם משק: את

 זה מעין של מימיו היו הערבים, לדברי
 רק בית-שאן. עמק מעינות בכל המתוקים

מ לחברת ניתנה השחרור למלחמת תודות
זה. מפעל לבצע האפשרות קורות

 הרבה. ארכה לא חמדיה אנשי של שמחתם
 הנחת המים, מפעל השלמת שתמה לאחר

ה לפתע חרב המשאבות, בתי ובניית הקו
היה. ולא ונעלם מעין

 לבדוק שנשלחו מומחים מדעי. הסכר
 נקי להפסד שגרמה המוזרה, התופעה את
מצ לא מקורות, לחברת לירות אלף 25 של
ש בכך אלא זה, מפתיע לכשלון הסבר או

נס המעין, מי את שאצרה הקרקע שכבת
ל ברחו התהום ומי החפירות בשעת דקה

יותר. עמוקה תהום
 לעקור תוכניות כמה נערכו הזמן במשך

ל בה שהונחו הצנורות את האדמה מתוך
 המעין לפנים נמצא בו במקום תכלית. לא

הגושי. האמפיתיאטרון בינתיים נבנה
מ פרץ המעין, שחרב לאחר שנים חמש

ה את להציף שאיים מים גל האדמה תור
 אנשי כל את במבוכה הביא אמפיתיאטרון,

 שמעתה חמדיה׳ אנשי את רק שימח האזור,
משקם. בברזי שתייה ממי ליהנות יוכלו

משחקים
11 >:2נ נקניקיות - עוגות
החל־ קרית״מאיר שכונת ילדי כשבאו

פולני(קאמרי) נעמי צופה
— המסיבה אחרי

 הריק, המגרש על בכדורגל לשחק אביבית
 על להם זרות קבוצות שתי מצאו כמנהגם,
המר את בצעדים מדדו הפולשים המגרש.

השע לסימון ואבנים דלי״ש העמידו חקים׳
 המגרש, של המשוער המרכז את קבעו רים,

 השלוליות בין נסיון בעיטות בכדור, בעטו
 עושים אתם ״מה המוזנח. המגרש את שכיסו

היל מחו ?״ בכלל אתם מי ? שלנו במגרש
דים.

היו :מפורט הסבר הצריכה התשובה
נוד תל״אביביים בתי״קפה שני נציגי אלה
ת — עים סי  להכניס שהחליטו — ורוול נ
לפגישותיהם. גוון

 שהקבוצה בעוד הופיע. דא השוער
 הגדר, אנשי את כללה רוול את שייצגה
 ה־ היו בספורט, במאורגן העוסקת קבוצה

 הופיעו בהחלט, בלתי־מאורגנים כסיתאים
משקאות שכללה לילית ממסיבה ישר למשחק

 במת על כמו ממש בכדור) בעטו גם עתים
היטב. להם המוכרת הקרשים

 ״מה :הכושל המשחק בתום מהם אחד אמר
ה כל ישנו (הרוולאים) הם הלא ! החכמה

!״ לילה

כלבים דרכי
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 וכתם אפורה פרווה בעל פעוט׳ כלבלב
 רוטשילד, בשדות שוטט חטמו בקצה לבנבן

 מיידי נערים עם מפגישה משתמט כשהוא
 קהל של רגליהם בין להתחבא ומנסה ם אבנ

ה״פרלמנט״. אנשי
 צעירה אשד, השדרות את חצתה אחד ערב

ריח מזון חבילת שחיה בית תחת שנשאה
 כאשר אך האשה, אל נלווה הכלבלב נית.

 מפניה. נם וללטפו, אליו להתקרב ניסתה
עוגה פרוסת לכלב להשאיר החליטה האשד,

 רגיל, כדורגל כמשחק כרגיל מופיעים שאינם אלה, מוזרים מצבים
 כערימה השחקנים התגודדו בהם דומים, רכים מתיר שנים רק הם

 תיאטרוניות בהעוויות פניהם את העוו או (למעלה) בדור ללא אחת
הכדורגל. או הטבע בכללי וחדת מי התחשבות ללא (למטה), ביותר

בקאמרי. הצעירים מן רז מתי של בביתו
 הכסית־ דרך על שעמדה הראשונה התקלה

 לשוע" המועמד של אי־הופעתו היתד, אים
 היתר, לא הנצחי. הפלמחניק ביבר, שאול רות,

 הקבוצה משחקני אחד לשאול אלא ברירה
. זה לתפקיד היריבה

 מתחילת אותם שהובילה התנופה באותה
 הכסיתאים הסתערו המסיבה. תום עד הערב

 השער את לתוכו הכניסו היריב, שער על
ה שחקן כוגן, נתן של מרגליו הראשון
 שלהם. האחרון השער גם זה היה קאמרי.
לי לחלוטין אחר״כך עברה הבעיטה רשות

 אותה ניצלו והם יותר, המומחים ריבים,
פע תריסר הנבוך הכדור את הכניסו היטב,

הכסיתאי. לשער מים
״ישנו הם !״חכמה הס היו לצופים !

טו ברוול ״העוגות למתרחש. שונים ברים
 ענה שני ואילו מהם, אחד צעק יותר,״ בות

ב נקניקיות מגישים בכסית אבל ״כן, :לו
בלילה.״ 2ב" ספירט

 עמד לא ספורטיבית מבחינה כי אם אולם
מ הצגה זאת בכל היה הגובה׳ על המשחק
 :פלא משום בכך היה לא ביותר. שעשעת

 (הבימה) סגל שמואל (קאמרי), לביא אריה
אהל),לוי■ ואורי (ול־ וצעקו התפתלו קפצו, (

 ומיד !שתתרחק, עד המתין הכלב והסתלקה.
ברעבתנות. ובלעה העוגה אל קרב

 היתד, האשד, קבע. למנהג הדבר נהפך מאז
 הקטן וו־,כלבלב אוכל, מנת לכלב משיירת

למנתו. ערב מדי ,ממתין היה
 עמו הביא אחד ערב שנים. ועוד אחד

 אחד רעיו. שני את הקטן, הכלבלב בובי,
 ואנשי בולדוגי, פרצוף בעל היד, מהכלבים
 צ׳רצ׳יל השם את לו נתנו בשדרות הפרלמנט

 «פו" בשם נקרא רזה, כלבון שהשני, בעוד
. סי.״

 עד שנה, משך בשלווה חיו הכלבים שלשת
 טריי־ עדה צעירה, אשד, אותה של פתח־ביתה

לריקודים. שעורי־ערב בימתו שעסקה נר,
 בשיעורי פעיל משתתף היה הקטן בובי

 המחול. לקצב מתנועע היה וזנבו הריקוד,
ה בפתח בעצלתיים לנמנם נהגו רעיו יתר
בית.

 עד שנה, משך בשלוה חיו הכלבים שלשת
 נעלם אחריו חזר. ולא פוסי נעלם אחד שיום

 קרה כיצד ידע שאיש מבלי צ׳רצ׳יל, ד,בולדוג
 פקח כי טריינר, לגברת סיפרו הילדים הדבר.
במכונית. עמו ונטלו תפסו עירוני

וע שקט נעשה בודד, בובי נשאר כאשר
שי בשעת להשתובב הוסיף לא הוא צוב.
ונימנם. החדר בפינת הצטנף המחול, עורי

(כפית) כדגן נתן שחקן
ראשון שער —

 הסמוך. ביתיר,קפה אל אחד ערב כשיצא
הקבו ואורחים המלצרים הכירוהו בו מקום
 את לקחת שהחליט צעיר, אדם פגש עים,

 המלצרים, את ששאל אחרי אתו, הכלבלב
לבעליו. בכתפיהם, שמשכו

 בובי, גם נעלם כאשר איננו. והכלב
 משהו ניטל כאילו טריינר עדה הרגישה

ש עד בחיפושים, החלה היא מחייה. חשוב
 גר הכלב. את עמו שנטל האדם כי לה׳ נודע

 סח מגוריו, למקום שנסעה לאחר ברמתיים.
 הכלבלב כי ״בובי״, של החדש אדוניו לה

 שקשרתהו השרשרת את הלילות באחד קרע
וברח. למלונה
ל החליטה לבדה, לתל״אביב חזרה עדה
בעתונות. 'מודעה פרסם

וד אמרה אלי,״ יחזור שהוא בטוחה ״אני
לש מכרים באו כאשר בעיניה, עמדו מעות

האבוד. כלבלבה גורל על אול

החי
3לד ד3ה תיקח אל

 לב״צלוי׳ מנת במסעדה לקוח הזמין ביפו
 כליות מנת המלצר לו הביא כאשר התרגז

 בירה, כוס המנה, את עליו שפך מטוגנות,
 חרדל, צינצנת סמוך, משולחן איטריות מרק

ופודינג. פלפל של צלוחית
ת3 דופק .11 מ* ל ד

ח דירתו׳ בדלת נקישה אדם שמע בחיפה
 בארון התחבא אשתו, מאהב הוא שהבא שד
ש במאוחר נוכח בשעת״מעשה, לתפסו כדי
הכסף. כלי עם שהסתלק גנב זה היה

שלי הסוד ה1
 ובו שק משק בעל העמים פתח״תקוה ליד
אח נסע גג״אוטובום, על תרנגולות תריסר

 את החרימו כשד,פקחים נכח במכוניתו׳ ריו
 ל־ מיהר בבעלותו, הודה לא שאיש השק

תרי ממשקו שנגנבו הודיע תחנת״ד,משטרה,
 אותן מכר בחזרה, אותן קבל תרנגולות, סר

בשוק.

הארץ
 המסדר נמשך שעות מחמש למעלה

 שנערך ״המשמר־ד,לאומי״ פלוגות של
מע הצועדים מספר את בקהיר... אתמול
40—35ב" הידיעות סוכנויות ריכות

(דבר). איש
בות גלילי, רענן תי  העמק נ

לשננה איש שמונה
 לעובדי מעון בבאר״שבע תבנה היא״ס

הגנב. לפיתוח תרומתה את ותרים הנגב...
(חרות).

תל־אביב. גרונדמן, אליעזר
 בע״מ גנבים מעונות

 ״הילמן״ מכונית בהזדמנות למכירה
 שולם מותרות מם כללי. תיקון אחרי
אחרונות). •(ידיעות מצויין במצב

חדרה. רונן, איתמר

? חמס את לקנות אפשר

 שהה בישראל, ״קייזר״פרייזר״ מנהל
האפ את לבדד כדי בתורכיה לאחרונה
(דבר). המכירה. הגברת של שרויות
ומכור.״ ״בדד שינות לפי

צ.ה.ל. דן, מרדכי


