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!צבעים 1ש1פר
צבעי□, המון-המון

ה בה□ שהצביעה צבעים ל  ר,1שיע לאין ק
שו צבעים ת שיע ת, דירתך א  מודרני

ונוצצת. חדישה

מכתבים
שד זכויותיהם ■

המשוחררים החיילים
ב שנקטתם ליוזמה בקשר לכם ברכותי

משו חיילים של זכויותיהם להשוואת קשר
ש מי רק חדשים. עולים של לאלה חררים
 ומבעיותיו, הישראלי הנוער מהודי מנותק
זה. דחוף צורך לדחות או להתנכר מסוגל

 המדינה מצד ועזרה תמיכה העדר בגלל
 שצעירים מיקרים ישנם בהזנחה, הגובל

 את להגשים מצליחים לא משוחררי־צה״ל
 מקצוע, רכישת ללימודים, בקשר ציפיותיהם

משפחה. והקמת נישואין
 של מיקרים כמה לי ידועים זה רקע על

 משוחררי- צעירים בקרב אישיות טרגדיות
 ברור אמצעיים. מעוטות ממשפחות צה״ל

 ההקלות מערכת כבר קיימת היתד, שלו לי
טרגדיות. כמה נמנעות היו תבעתם, שאותם

 הנכשלים בקרב מולידה הקיימת ההזנחה
תא שחברתנו יתכן אדירים. ריגשי־תיסכול

 מחדליה עבור הימים מן ביום לשלם לץ
זה. בשטח
 אחת שעה ויפה הדבר תיקון חשוב לכן
קודם.

•תל־אביב קורא,

 סיפוח ■
שדום או
ה אולי מסעירה. חוויה לי היתד, השבוע
 בשנת ארצה הגיעי מאז ביותר מסעירה

1944.
 עם נסעתי, בבוקר 4.8.70 שלישי ביום

 להגנת החברה של במשאית נופשים, עוד
ה במנזר שהתקיים נופש לשבוע הטבע
 נסעה בדרך העתיקה. שבעיר ציון אחיות
 בה פרטית, מכונית דרך כברת אחרינו

 שהכירו הנוסעים, בגין. מר השר־עדיין נסע
 הפרישה החלטת על ידעו כבר ואשר אותו

ב אותו בירכו הממשלה, מן גח״ל של
 יד־ליד. ולחיצות ידיים הנפות תוך חמימות

הנאה מכך נהנה שהוא (בבגין) בו ניכר

זוהר
נד בו ויכוח התעורר מכך כתוצאה רבה.

 כל אלו, שורות לכותב פרט כי היה מה
 בגין; נעמדת נלהבים תומכים הינם הנוסעים

ועוד... הסלמת־המלחמה סיפוח,
ב למטרה ונפנינו — לירושלים הגענו

 מכל שכחנו לנופש. — לשם הגענו גללה
 חדשות לשמוע הצלחנו אם וספק העניין

ביממה. פעמיים
 את עזבתי הצהריים בשעות שישי ביום
למחרת. וחזרתי המנזר

למנ חזרה הגעתי כאשר בבוקר בשבת
 ב־ ישבו הנופשים כאשר כי לי נודע זר

ב שבע בשעה לקבלת־שבת, חדר־האוכל,
ה מהנהלת אחת לחדר־האוכל נכנסה ערב,
 הודיעו בחדשות כי לסועדים והודיעה מקום

 בחצות״. לתוקפה תיכנס ״הפסקת־האש כי
 גרפה אשר רבה, שמחה במקום פרצה מיד
 יין, בקבוקי נפתחו בה הנזירות, כל את גם

 וה־ המזוודות מן שהוצאו וקוניאק שמפניה
 הארוחה: גמר לאחר הנופשים. של ארונות

ה עד שנמשכה ספונטנית מסיבה התארגנה
הלילה. של המאוחרות שעות

הנופ כל בפי שהיו הנלהבים התיאורים
 — אותם שאפפה הרבה השמחה על שים
לי הזכירו הבדל, שום ללא — כולם את
 הספונטניות והחגיגות השמחה תיאורי את

ב ואמריקה אירופה ארצות את שהקיפו
תי ואשר ,1918 שנת לנובמבר 11,־ד יום
 אנגלי בסרט אגב דרך הופיע מהם מה אור
הגורל. צחוק כמדומני ששמו ישן

קרי כי כמעט ודאי הרי זה כל לאור
 תיתקל ל״רסיסטאנם״ בגין מר של אתו

 פאנאטים מספר אולי, מלבד, אטום. בקיר
המונית מרי לתנועת מכאן אך חמומי־מוח.
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