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גיחוך. המעוררים בסכומים מוערכות חן
 את והעלו בנושא, כתבה עירכו אנא
 יכולת ללא הנגזלות המישפחות אלפי בעיית

להתגונן.
 העיתונים, בין הגדול ההד הזה להעולם

 העוול. נגד להתריע ראשונים הייתם ותמיד
תל־אביב מייזאשים, שלושה

מופרת הסודיות קדושת
 17מה־ הארץ בעיתון שמצאתי קטע להלן

: 1975 ביוני
 המישטרה עבור לאתר יוכל הדואר ״בנק

 קנסות את שילמו שלא החייבים רשימת את
 את רשוודהשידור עבור או התנועה, דו״׳ח

 והטלוויזיה.״ הרדיו אגרת את פרע שלא מי
 עצמה, בעד מדברת שהידיעה סבור אני

ב הבנקים סודיות לקדושת הנוגע בכל
ישראל.

חיפה כר, אריה

המעורבות למען
 פורסמה מאז אחדים שבועות ״ "חלפו
 בעיתון הקיבוץ-האדצי ועידת על תגובתי
להם־ ואף להבנה זכתה שבסיכומו הארץ,

יכי
אהבה שוחרת ישראל

 שולטת התבונה עדיין אישר אלה אצל כמה
בהכרתם.

 מלילה מקיץ שאתה לאחר היום, גם
 ורואה באור־יום והולך שינוי, בו שאין

 לעצום רוצה אינך והמתרחש, הנעשה את
 כדי ולהתקומם, לזעוק להמשיך אלא מבט

 •שתיטול הידרדרות מפני 'קיומך להציל
דיראון. עליך ותמיט זהותך ממך

שהמצב האשלייה, סיפוק עם המהלך
ארשת לובש בישראל והחברתי המדיני

 להטוטיו שאת כליצן, יצטייר אי־דאגה, של
הישימון. אפילו יישא לא

 הראדי־ כל של ביכולת ספק כל לי אין
תוכל לא שממנה עוצמה להוות קאלים

ה קורנת בתוכה כי להתעלם. הממשלה
אישים של פורום מכל כימעט שפיות

 ״אף של מהדמאגוגיה נפשם שקצה וחוגים,
דם. ניגר ש״בזכותה״ שעל״,

 מן קצרתם אשר הקיבוץ, בני אתם,
 לשלם כדי נולדתם לא שנותיכם, האדמה

ממעש. בדומייה המילתמה מס
 מעוף שבשל יודעו, כל למד מן,העבר

 לכם סרגו המעורבות, תחומי בכל העשייה
נא אתם להם לו חלומות־הוד, אבותיכם

הדר. בלבוש היה חיינו ראי מנים,
 האחריות וגוברות. הולכות החרדות

 לב, כל המחממת השלהבת היתד. לגורל
ושלום״. ״קידמה חרות עליו אשר

 השובע הגיע קדוש, שהפך הביטחון בשם
 לא שכמותם ועושר, עושק של לגברים
 האם כאב. עד־כדי העמיק והפער ידענו,

 פיותינו נתפור הניגלים העיוותים נגד
בשתיקות?

 כחמישים ניראות (הן שנים שמונה !מלאו
 נוגסות הזמן במרוצת המילהמה. מאז שנה)

נפשית. שלווה כל בנו וחותכות תוצאותיה
 •שבטבורו מחול-שדים, סביבה יצרנו

 לא־לנו שטחים הנצחגו הגבורה. עמדה
ל בני-אדם והפכנו נישלנו בהתנחלויות,

 ״נאצר :הומור של זוהמה טיפחנו פליטים.
!להם״ ״נכניס לרביד; מחכה

 נפתח הבה נישמתנו. נשמה הזה בגיהנום
 ייצאו שממנה ואחדות, עירנות של דלת

 על־פני אהבה שוחרת בישראל המאמינים
מילחמות.

המעורבות. למען ובנפש בגוף
תל־אביב יכי,

לא־השוכ סיפור
 כמו ״מוות הכתבה את שקראתי אחרי
 לי נראה ),1972 הזה (העולם במחזה״

 וקטי יורם של והנישואין שסיפור-האהבה
מתחי במיקצת ועצוב פאתטי היה מטמור

מפתיע. שאינו כימעט שסופו כך לתו,
 מתפעלים אתם מה מבינה שאינני אלא
 טוב, מטמור־לשעבר. קטי מהגברת כל־כך

 ידועה. ויפהפייה נערת־זוהר היתד. היא אז
 :בי״ת אותה. זוכר לא כבר אחד אף אל״ף,

 קיימה לא מהארץ ברחה מאז הסיפור, לפי
 היתד. אולי משמעותיים. קשרים שום איתר,

 י מקום, מכל ושם. פה לביקור קופצת רק
 מטמור יורם עליה. שמעו שלא לי נדמה

בארץ. מייותר זמן בילה לא עצמו ז״ל

חתונתה) (כשעת מנזמוד קגיי
פאתסי סיפור
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