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11.11 הכמה, ליד
 קוראים מומחים, הכל אוירונים. הפסקה.

כמובן. טועים, הרוב המטוסים. בשמות
מתהפ צורחני. רעש משמיעים הסילונים

 המעטים בקהל. צוהלת התפעלות באויר. כים
 כשהציפור למטה, החייל מרגיש כיצד היודעים
שמחים. אינם לקראתו, עטה הנוצצת

11.11 כמטוס,
!״ היום בירה ״נשתה : באזניות קול

 11.20 העיר, כקצה
 סוף הדגל. נושאי חוליית רואים מרחוק

משהו. אנחנו גם נראה סוף,
המסע כשדרת
ה — חם לנו צועדים. צועדים, צועדים,

קר. קהל
12.10 הכמה, ליד

חופ וכבדים, אטיים הם הכבדים. הטאנקים
המפק הלוהט. באספלט עמוקים חורים רים
בצריח. עומדים מאד, צעירים דים,

 בעגלותיהם היושבים המשותקים, הנכים
 נפגשים לרגע בהם. מסתכלים הבמה, לפני

ב הנכה בצריח, הצעיר המפקד — מבטים
למטבע. צדדים שני עגלה.

 בחוסר־הבנד, 35 כבן גבר מסביר מאחור
 לידו. היושבת לצעירה ופרט פרט כל מקסים
 של במבטים אותו סוקרת היא לבטח. אשתו,

 הכל. את יודע הוא חכם, כמה התפעלות.
 ה־ כשבא ואז לעיגול, הטווח את ,,מכניסים

המנוף...״ על לוחצים אוירון,
12.20 העיר, קצה

 עכשיו עברו. כבר הולכי־הרגלים הפסקה.
 שישנה לומר קשה הממונע. לטור מחכים

 בשביל מדי, יותר חיכינו רבה. התלהבות
מדי. מעט
12.30 הכמה, ליד

במכו נסעו השרים, הנשיא, נגמר. הכל
ניותיהם.
 כבית- לחלוטין, הסדר מתמוטט זה ברגע
 לעבר העיר ממרכז זורמים אלפים קלפים.
המכו ולשאר לדיפלומטים מפריעים הבמה.

 בעלי צבאיים, שוטרים כמה להסתלק. בדים
 ל המבול. נגד חומה להקים מנסים יוזמה,

שוא.
12.40 העיר, קצה

עוב הקלים המשוריינים מתנפץ. השיעמום
 צעקות. חדות. צפירות רעש. במהירות. רים

 המשוריינים אחד על פרח משליך מישהו
! מיצעד זה עכשיו

 13.00 המסע, בשדרת
 מימי צריפין. שערי ! הגאולה סוף, סוף

יו המתח למחנה. להכנס כך כל שמחתי לא
 את מעט לפרוק לעצמם מרשים האנשים רד•

 לנגן, הפסקנו ביניהם. משוחחים המתיחות,
הקצב. על שומרים התופים רק

 אוכלים או שוכבים חיילים הכביש לצדי
 כאילו ממשיכים מאחורינו הצנחנים משהו.

הבמה. פני על עוברים עכשיו רק
13.30 המסע, בשדרת

!״ חופשים !״ דום ״תזמורת
מישהו. אומר הבא,״ העצמאות ליזם ״עד

.1415 מרמלה, כדרך
 הדרך. כל לאורך נמשכת התמוטטות־הסדר

 כמד, זזות שעות, חצאי עומדות המכוניות
מר מכוניות־המשטרד, שוב. עומדות מטרים,

סות הפרת־הסדר, של מאלפת דוגמה אות
 עצי תחת מקללים. הכל הכבישים. את מות

של משפחות שוכבות הכביש, בצדי הזיתים,
פרטיים. פיקניקים עורכות מות,

 מכונית־משא צריפין, בקרבת הכביש, בצד
עוב שני נהרגו פה ערבים. שוטרים, הפוכה,

זה. אחר בזה ושבים, רים
 שהרב־ מראש חשב לא איש כאילו נראה

אופ לחזור. גם חייבים לרמלה שזרמו בות
השיי פקודות. מוסרים משתוללים, נועים

עומדת. רה
 15.00 בדוד, הרפבת תחנת

הפלו מפקד ברגל. הלכנו כאן עד מרמלה
התינו העגלות, המכוניות, שנצעד. רצה גה

 אחרת. קבעו ומוכרי־הגזוז האמהות קות,
 ערוך עתה לכאן. איכשהו הסתננה הפלוגה

 היא לרכבת. מחכה הרציף. על הגדוד כל
 עדיין אין אבל הרחוק, הרציף ליד עומדת
לקרונות. לעלות
בהר דרישותיני ירדו בבוקר, יצאנו מאז

 רברית־נוס־ על חולמים לא כבר אנחנו בה.
המיו בקרונית לנסוע לנו נתנו אילו עים.
 העיקר שמחים. היינו בלבד לסוסים עדים

מהר. לנסוע
 : מרגיע המפקד מוות. עד עייפים אנו

 קר־ בלי משיגים שעצמאות י חשבתם »מד,
?* בנות

י ו ו ה
שעון־רגל

 לספק החליט אשר נווה״איתן, בקיבוץ
 הנמצא חבר לכל המשק חשבון על שעון־יד

 הרפתנים דרשו ומעלה, שנה 15 במקום
 אלופת״הפרות־ ,לעדנה גם זה שעון לספק

מספיק. וותק בעלת שהינה
קי ם ב קו אכ ה א וו

 חדד. עזרא קיבל פתח״תקווה במעברת
 ארוכי״נגן תקליטים אלבום ■ממצריים, עולה

 תייר של מתנתו צ׳ייקובסקי, של מיצירותיו
להח התייר של נסיעתו לאחר הלך מכר,
 הזמרגרון כוכב של שיריו בתקליטי ליפם

וואהאב. עבדול המצרי,
ת שם ח ש□ ת

תר חוג צעירים קבוצת הקימה בחיפה
 תא״חובב•* בשם לו לקרוא התכוננה בותי,

 שהישראלים האחרון ברגע נזכרה תרבות,
 מחפשת בראשי״תיבות, להשתמש אוהבים

חדש. שם עתה
א ד ל ב כ ה נוצץ ו

 ג׳יימס קנה ארצות״הברית, בצ׳אטאנוגה,
 במכירה צבעונית מחרוזת״זכוכית סטראטון
 ידידי אל לבדיקה אותה הביא פומבית,
 מורכבת שהמחרוזת להפתעתו גילה הצורף,

דולאר. 250 שווה מפנינים׳
ה א ר ה ואינו הנ א נר
 ל־ד קלייד ג׳וים ישבה אנגליה, בלונדון,

 ששודרה בתוכנית צפתה מקלט״הטלביזיה,
 בעלה את ראתה ממועדוני־הלילה, מאחד
 בלונדית, נערה בחברת שולחן ליד יושב

 בקבוק, בראשו הטילה למקום, לנסוע מיהרה
קשה. אותו פצעה

ת שכן מו ה
ה אחד התנפל חיפה, ליד במחנה״דוד,

 הכה שכנו, של הילדים שני על תושבים
 שנאספו לאנשים הסביר נאמנות, מכות אותם

דלת ליד היום כל עמדו ״הם :במקוים
/ טו טו טו טו׳ :ושרו שלי הבדון

ימותו׳״ שהשכנים
ב צלו׳ כאן ל כ ה

 מזרחית, למסעדה אורח נכנס בתל־אביב,
 לשלם מבלי יצא בו, רחרח קבאב, הזמין

בבשר. נגע לא שהכלב בראותו
ם ת ת ל ל מ ו

 נעצרו ברית־המועצות, בקאראגאנדינסק,
 ואפו טורח לעצמם שחסכו לאחר אופים, שני

מלח. של שלמות קוביות ככרות״הלחם בתוך
ב המוות יותר טו

 ,ביריד. צעיר התאבד אנגליה, בלונדון,
 נערתו יד את שביקש לאחר קלה שעה

חיובית. תשובה וקיבל
ח ם של המים ני9 על ך9כ

 הטילה הברית, ארצות בסן־פראנציםקו,
 במזומנים דולר 5000 סאנטאנה הלנה מרת
במ שנאספו לסקרנים הסבירה הים, לתוך
 במועדוני־ כספו את משליך ״בעלי : קום

 כספי את להשליך רשאית אני המשחק!
הימה.״

ע ב ט טחון מ
 ווסלי שלח ארצות־הברית, בוושינגטון,

חרו של שק האמריקאי האוצר למשרד בריאן
 שארנקו הסביר בהמות, להזנת טחונים בים

 מגרסת־החרובים לתוך נפל דולאר 40 שהכיל
 יחזיר שהאוצר ביקש השק, לתוך ונטחן

השט שרידי את שיברר לאחר הכסף, את לו
רות.

ד שמחה אי ל
 הרגישה ,4 מספר באוטובוס בתל־אביב,

 פנתה הריק, בכיס״מעילה מגששת ביד אשה
״התאכזבת?״ :לכיים בחיוך אמרה לאחור,

ב ל צ ם ה דו א ה
 טעות חלה ברית־המועצות, בטאשקאנט,

 המקומי, האספקה במחסן מצערת משרדית
 חבילה במאי האחד לכבוד לבית־ספר ששלח

 במקום קדושה ותשמישי איקונין צלבים, של
לנין־סטאלין־מאלנקוב. ותמונות אדומים דגלים

מחה החוץ מין מו
 מקורם שחזר 13 בן נער תלה ארנון במושב

 פתח על ,שלט ירקות בגידול שבועיים של
 לכל ירקות בגידול עצות נותנים ״כאן : ביתו

בזול.״ דירש.


