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חייב, אני

מן ס שאגי סי קיי
 יגאל העיתונאי פעל האחרונות, בבחירות

 מראשיה שאחד השמאל, ברית למען לביב
 לביב של פעילותו עיקר ריפתין. יעקב הוא

 הרשימה, למען כספים באיסוף התרכזה
 ל״י. 8,000 של הלוואה אירגן הייתר, בין

הרשי נציגי יצליחו אם ההלוואה: תנאי
 ההסתדרות, של לוועד־הפועל להיכנס מה
לא. — לא אם ההלוואה. את להחזיר יש

 ונציגי האסון, קרה זי בכלל אתה מי
והרשי לוועד־הפועל, נכנסו אכן הרשימה

 הפוליטי. במס חלקה את מקבלת אף מה
 את להחזיר לביב נתבקש כך, בעקבות

ההלוואה.
אפי נענה לא הרשימה, לראשי פנה הוא

 בהסתדרות, הנציג אל פנה לבסוף, לו.
עורך־דין. באמצעות ריפתין, יעקב

תשו תמצית דרך. באותה ענה ריפתין
 ולא דובים לא :השמאל ברית של בתה

 היה כי ויוכיח לביב האדון יואיל יגאל.
 את ריכז וכי השמאל, בברית בכלל פעיל

התנועה. של הכספיים ענייניה
 לביב תשובת שפלות. של רמה

 לעורד־ — ל״י 8.000 לו שעלתה —
 חיים השמאל״. ״ברית של דינה

:הולצמן
מסו הם אם כי לשולחיך בשמי מסור

 כדי שפלות של כזו לרמה לרדת גלים
אפי מוכן אינני לירות, אלפי כמה לחסוך

 כל לי אין משפטי. במגע עימם לבוא לו
 הפוליטי, המם בכספי עושים הם מה מושג

 נחוצים שאינם פירסומים מימון להוציא
 את שנית יתנו הבוחרים אם וספק לאיש,
המשתמ חדלי־אישים, חבר להחזקת קולם
 אישי לרימום הפוליטי המס בכספי שים

 כי תקווה אני לבוחרים. לדאגה במקום
ב לנעשה ליבו ישית ההסתדרות מבקר
מקבלים. שהם כספים
 כי יודע לבחירות קרוב שהיה אדם כל

 כל וכי קמה, התנועה היתד, לא בלעדי
 אני גייסה, שהיא מהכספים כמעט, פרוטה
באי המאמץ על לדבר שלא אותם. גייסתי

להסתד הרשימה לרישום החתימות סוף
 את שואבים הם מהיכן יודע אינני רות.
 הייתי לא כי כיום להצהיר הבושה חוסר
זה. בגוף פעיל

קיב הרשימה מראשי כמה כי גם שמעתי
הו החזר הפוליטי, המם מכספי חזרה, לו

 בבחירות. להם שנגרמו אישיות צאות
 לחלק מסתאבת לתנועה הדבר אופייני
כספים. לעצמה
 שלי מכספי להחזיר אעדיף לי, אשר

 לתנועה אותם שהילוו לאלו לירות 8,000
 בדין- לבוא מאשר — בי אמונם סמך על

לעצמם. רודפי־שלמונים חבר עם ודברים

חווי
קטו׳
ממזר אבל
 וירקות פירות דוכן בעל דויד•, אלי
 מלי- יומיים זה סבל הכרמל, שוק במורד

 את לנטוש אותו שאילץ חמור, קוי־קיבה
 דחופה לישיבה לרוץ פעם, מדי דוכנו

 של הראשון היום למחרת שוטפים. בעניינים
 המר הנסיון למוד דויד עימו הביא מחלתו,

 מקומו את שימלא כדי ,12ה־ בן בנו את
חירום. בשעת

 החירום שעת לבבות. או לצחוק
ש בשנייה לתפקיד. התייצב והבן הגיעה,

התו מחיר את הצעיר העלה אביו, נעלם
 על הכריז בממוצע, אחוז בכשלושים צרת

 זמן תוך קולות. בקולי החדשים המחירים
 מסביב נלהבות קונות פקק התהווה קצר,

 אם :ביותר פשוט היה שלהן ההגיון לדוכן.
טוב. יותר כמובן זה ביוקר, יותר זה

להח היה יכול לא דויד, אבא כשחזר
 יותר, מאוחר לבכות. או לצחוק אם ליט

 הודיע בנו כאשר זה היה לבכות: החליט
לכי שילשל הוא ההצמדה, הפרשי שאת לו
שלו. סו

מוסווה. השם *
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בי סי ם ולמועדון האקסלו סי  בין מיד, פנה שלנו הטיי
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