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תכז.״ ״לא , החבר אמר יי ״ו ה הדעת על מתהבל ״יותר ט ם, ההזויו יום היה שז אי לו  או במי
הו או יום־הנהנ. או יום־השוטר. ש חנו אז — לא ואם כזה. מ ם אנ ד מוכרחי א מי  כי יום. להמצי

שנו ״ בנפ רו ב ד ה
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ע, יום־הנ׳ירף, יום־הדג״ פנו ם־האו שיכוז. יו ה. יום־הפים, יום־ה ם־הספוננ׳ טו שבסוף עד יו  החלי
יום־הדיז. על הכריזו אז יום־הדיז. שחסר שמה

ע. יום־הריז ע היום את פתח ראש־העיר הני הודי ה ו  לחלודהראווה פרסים תחלק שהעירי
שטרה ביותר. הנאת אה המ שלכת להמנע לאזרחים המוראים ,כרוזים הוצי שפה מה  ברחובות. א

ע משרד־פיתוח לו הודי שרון. ברזל שגי אה הקק״ל ב צי ת לרחוב הו ת מופסאו  עם וילדים כהולו
סרטים.
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 כזה: שיר לכתוב אני נם
 בבוקר, בעשר ממתי

 השנים, את שטפתי
 רניש>, ועור קשה (זקן התנלחתי

״ הלכתי צן.  ל״ני
ארוחת־בומר, אכלתי
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 שפריץ.
ואתה,

הראש. על מנבת שים
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שמע מה ע. בדבר קרא — 1 נ שבו  ה
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 שרת־העבודה׳ של טיפוחיה ילד השלוש,
מאירסון. גולדה

 ממשלתי משרד ארכה. לא השמחה אולם
ה כידי עדיין שנשאר משרד־האוצר, אחר,
 העממי, השיכון ליוזמי המקורבים חוגים
 את העלה הוא ההתחרות. למכת תרופה מצא

 את שיחרר ועץ, ברזל מלט, על מס־הבלו
ד על יצר זה, ממס העממי השיכון  כך י

 השיכונים מחיר לבין בין'מחירו גדול הפרש
הפרטיים.

 :הכריזו נמרצות, מחו הפרטיים הקבלנים
 ניתנו אשר הנוחים, התנאים את לנו ״תנו

 להקים להתחייב מוכנים אנו העממי. לשיכון
 800 לממשלה לחסוך וטובות, זולות דירות

דירה.״ כל על משכנתא של ל״י
 מחירו (אשר העממי השיכון כי נראה אבל

 ל״י) 4800“ל 2400מד שנים שלוש תוך עלה
 קריאתם־ אותו. למקימים מכובדת פרנסה נותן

 ללא נשארה הפרטיים הקבלנים של תביעתם
מענה.

מיעוטים
שו כדוד ב

 פרטיות) (ביניהן מכוניות של קטנה שיירה
ב לעכו. האחרון השבת ביום דרכה שרכה
כו למדי, צעירים איש, כשלושים ישבו תוכה

המועדון אנשי אלה היו כדורגל. קבוצת לל
הנוצרית. האחווה

 חמישה בן בבית־אבן השוכן המועדון,
 והמונה בחיפה, הגרמנית במושבה חדרים,

 ומשמש במרחב במינו יחיד הינו חבר, 200
 גם וכמובן ומוסלמים ליהודים מפגש מקום

העדות*. חמש מכל לנוצרים
 רוב פי על שהם החברים׳ של מרכזי עיסוק

 הוא מהממוצע, למעלה תרבות רמת בעלי
הספורט.
ל בדרכם חברי־המועדון היו שבת באותה

 הפועל נגד בכדורגל ידידותי גומלין משחק
 לכן קודם חודשים חמישה ניצחו אותו עכו,

.5:1 בתוצאות
שח החלו הראשונה המחצית לגמר קרוב

 נגד גופם, חלקי בכל להשתמש הפועל קני
 קהל־שיא לעיני היריבה הקבוצה אנשי גופות

 נשיא סמוך. תל על שעמד צופים, 2500 בן
 ענק־המי" סועידן׳ תנא סעיד הנוצרי, המועדון

 הפלדה כבל את עבר ונעים"ההליכות, מדים
קבו שער בקרבת וניצב המגרש את המקיף

הפ לא דבריו׳ שלפי באופן, החיפאית, צתו
המשחק. למהלך ריע

 מה" חמישה אלי ניגשו ״לפתע הוא: מספר
 לעזוב וביקשוני כלל מכירם שאיני סדרנים

 המועדון נשיא שבתור להם עניתי המגרש. את
או השכיבו ברגע בו כאן. לעמוד לי מותר

נא מכות בי והרביצו האח על הסדרנים תי
 לעזרתו, רצו קבוצתו ששחקני כמובן מנות.״

קרב. לשדה כולו המגרש הפך ואז
 ומיוגע רוטט ובקול אחד. על עשרים

 אחד; כל על עשרים שם ״היו ממשיך: הוא
אר אבנים. של בגשם ונתקלנו להמלט ניסינו

 נסעו פצוע, מהם אחד שלג,, שחקנים בעה
הם אולם עזרה! וביקשו למשטרה, במכונית

 מרוני׳ אור,טודוקסים, ,םקתול;י רומים *
קתולים. ויוונים פרוטסטנטים טים,

 לי.״ איכפת ״לא התורן: השוטר ע״י נענו
בתח כזו שאין נענו ראשונה עזרה לבקשת

נה.״
סועי" פנה בראשו, הגונה אבן שקיבל אחרי

 גדולים״ גיבורים באמת ״אתם למכים: דן
 כשם ממש — לפתע ההשתוללות נפסקה ואז

שהתחילה.
א קיבל לא בהם האחרונים, הימים במשך

 העכו" הקבוצה ממנהלי התנצלות מכתב פילו
ב מנקרת הנ״ל, למשחק אותו שהזמינו אית

 ״מדוע המחשבה: סועידן של החבוש ראשו
הז מצאו שהיהודים מפני אולי זהי כל קדה

נוצרית.״ בקבוצה להרביץ דמנות
 שנה 12 זה עוסק יליד״האח׳ שהנו סעיד,
 היה בזמנו ספורטיביות. תחרויות באירגון

המז אלופי בין איגרוף תחרויות מארגן הוא
הקרוב*. רח

 היה ״לפעמים מוסיף: הוא רהוטה בעברית
 נבערים, מוסלמים של קהל בתחרויות נוכח

מח בהתנהגות נתקלנו לא אצלם אפילו אך
 ״אללה מפטירים היו היותר לכל כזאת. פירה

ומסתלקים.״ אכבר״,
 המצווים הנצרות כללי לפי התנהג לא סעיד

 על הסוטר לכל השנייה הלחי את להגיש עליו
 שר־ אל במברק פנה הוא לד,יפו, האחת. לחיו

 של התנהגותם על נמרצות מחה המשטרה,
 במכוניתו טרמם לתת הפסיק כן עכו. שוטרי
לד אשר׳ שנדלינגר, אברהם התחרות לשופט

״בסועידן ״הרביצו לפעם: מפעם קרא בריו, !
ה האחווה מועדון חברי יוסיפו זאת מלבד
 בתכניתם יכללו לא בכדורגל, להתאמן נוצרית

ג׳ודו. תרגילי כל

פורים
ל ועד מקטן *דו
 יצורים אלפי :מוות עד מפוחד היה האריה

 בקשתות, מזויינים הולכי־על־שתיים, קטנים,
הת קיפצו, ואקדחים, רמחים חרבות, חיצים,
 מחול" זה היה לא קולות. בקולי וצווחו רוצצו

 הג׳ונגל. במעבה פראיים ננסים של מלחמה
 שנערכה לילדים, חגיגת־פורים רק היתה זאת

בתל״אביב. בגן־החיות
 הם מאושרים. הקופים היו זאת, לעומת

 הקירות על טיפסו כשרונותיהם, את הפגינו
 יכולתם ככל עשו כלוביהם, של המרושתים

הצב התלבושות לב. תשומת למשוך כדי
 חשק בהם עוררו בעיניהם, חן מצאו עוניות

החוגגים. קהל אל להצטרף עז
 : הטבע אל לחזור השתוקקו הם אף הילדים

 ועכברים, גורילות ארוכות״צוואר, ג׳ירפות
 אוכלי־ ,אינדיאנים דוכסים, של לצדם טיילו
וסיניים. ערבים אדם,

 הר' הכחולים מדיהם את לבשו השוטרים
 ללבוש מלאה זכות להם היתה אולם גילים,

 של תפקיד יום באותו מילאו ד,ם :סינורים
ל בבכי ממררים ילדים הוליכו אומנות,
 אותם שהרגיע גן־החיות, מנהל של משרדו
 מבקש בורשטיין ״שמוליק : ברמקול והכריז

 :או מהמשרד.״ אותו ולקחת לבוא אמו את
 מבטיחה היא לגן. בכניסה לאורי מחכה ״אנוא
בו.״ תרביץ לא שהיא

 גמור שקט שרר הפעם ושאון. שקט
 טיפלו התחנות עובדי מגן־דוד־אדום. בתחנות .

 זיקוקים, ידי על שנגרמו כוויות, בכמה 'רק
 בככר החוגגים המון בין אל הוטלו אשר

 מפגינים קהל מכל יותר גדול שהיה מוגרבי,
 עקפו מוסיקה חובבי רק אי״פעם. שם שנאסף

ה של פגיעתם מתחום נמלטו המקום׳ את
 קול" של פורים תכנית את ששידרו רמקולים

 אמנותית ברמה שהצטיינה תכנית — ישראל
 ושפע טירונים פלוגת של הומור גן־ילדים, של
 ממוסיקה המורכבים פזמוני״כלאיים, של

קלוקלת. ועברית אמריקאית
 חג עמד השנה קויימו. רא ההבטחות

 פי על אף הפרטיים. הנשפים בסימן הפורים
 גדול, קהל משכו הציבוריים הנשפים שרוב

 נחלו קויימו, שלא להבטחות תודות בעיקר
בהר האולמות את עזב והקהל כשלון, הם

הנש אחד במרמה.. ממנו הוצא שכספו גשה
 נשף היה יותר, המוצלחים הציבוריים פים

 אמנם העברית. האוניברסיטה של הסטודנטים
 אבל קויימו, הנשף מארגני הבטחות כל לא

 וישנם חדוות־חיים, של אוירה שררה במקום
למ יהפכו שנשפי־הסטודנטים הסיכויים כל

פורימית. סורת
 היה השנה של הגדולים הכשלונות אחד

 באולמי שנערך ומהו״ ״תוהו האדנים נשף
מ החצי עד קוצצה הנשף תוכנית מוגרבי.

 שהופיעו המעטים והאמנים משתתפים! חוסר
 שלישית, או שנייה ממדרגה אמנים בעיקר היו
 ונשכחו כמעט בעבר, גדולים שהיו אמנים או

 :זה בנשף היחידות האור נקודות כיום.
 ב" שהופיע הבינוה, שחקן קלצ׳קין, רפאל

 שחקנית שלו! המפורסם מערכון־החתולים
 המשחק על הפעם שוויתרה דגנית, לאה האהל,

 עלתה ומחול, שירה קטעי ביצעה הדרמתי,
 שהופיעו והמחוללים הזמרים על בהרבה
במקום.

נמ זאת לעומת התאחדו. הקבצנים
 אשר עד הלילה, כל הפרטיים הנשפים שכו

מרבית מעייפות. התמוטטו בהם המשתתפים

 המארגנים ידידי רק : סגורים היו אלה נשפים
בשמחה. להשתתף הורשו ובני־זוגם

 נשף־ למשתתפי מכל יותר האיר המזל
 להתפשט. צריכים היו לא הם : הפיג׳אמות

מיטותיהם. אל לבסוף הגיעו, כאשר
״התאחדו העולם׳ כל ״קבצני  והקבצנים !

כתפ מקושטת מפוארת, בדירה — התאחדו
 בצפון הבתים אחד גג על צבעוניות, אורות

 עוטי הגידמים, הקיטעים, העיוורים, תל־אביב.
 עד וזללו, רקדו שרו, המטולאות, הסחבות

 האחרונה הפיתה השולחנות מן נעלמו אשר
יין. של האחרונה והטיפה

 לתוך מהם רבים נכנסו בבוקר השכם
 ללבוש הביתה נסעו המפוארות, מכוניותיהם

נסתיימה. השמחה הרגילים: בגדיהם את

שידור
«ורת1ת ללא מנצחים שוני

קול-ישר־ תזמורת חלמה שנה 17 במשך
 גבוהה רמה בעל מנצח על הירושלמית אל

למ החלום הפך מספר חדשים לפני משלה.
 שני עם חוזים על חתמה התזמורת c ציאות

 ו־ זינגר גיאורג :ראשונה ממדרגה מנצחים
 תקלה אירעה כאן אבל פרוידנטאל. היינץ
 החוזים על החתימה לאחר קצר זמן :קטנה
העולם. מן עצמה התזמורת עברה

 מפקידי שאחד בכך אשם היה לא איש
ה מלבד במוסיקה, הבין לא משרד״האוצר

 התכונן כאשר זהב. מטבעות של מוסיקה
 לשר״ החוש התקציב את להגיש פקיד אותו

 ראה קול־ישראל, תקציב על עבר האוצר,
 תזמורת מחזיק הישראלי ששירות״השידור

 66 של משכורת המקבלת מנגנים, 35 בת
לשנה. לירות אלף

עו מה ! גדול כה סכום :נזדעזע הפקיד
ומ מנגנים רק הם ז האלה האנשים שים

 פקידים, הם היו אילו הקהל. את שעשעים
 35 לא, שונה. המצב היה רואי״חשבון, או

להק החליט הפקיד מדי. יותר זה מנגנים
שתזמורת ידע לא הוא מספרם: את טין

ף5א היה עצמו זוא1 * ' איגרוף י .1947ב
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הוג צבאי, כשטנדר כן, לפני היגה, רשיון ללא סמל בידי בלילה נ  הקדמיים גלגליו את איבד נ

ש שלים, בכבי ת מננוצמת ונגרר התהפך בטון, של מעקה על עלה ירו  מטרים, עשרות המהירו
ת הכביש. של השני לצד עפו הגלגלים שו ה בהתנג ג הו בתמונה. נראית (חץ) האחת נעלה חיילת, נ
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