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 חיבר ליסל דה רוג׳ה סרן כאשר
 גוטיד, פייר כאשר המארסייזה, את

 כאשר האינטרנציונל, את חיבר
בהשר התיקווה את חיבר אימבר

 סיגר פיט כאשר מולדבי, שיר את
 מנגינה לפי נתגבר אנו את חיבר
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לשלום שיר
 לעלות לעימש תנו
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 ןעירו, לא מר ןכי
לכאן. לא.יחזירו

 ישיב לא אותנו איש

אפל תחתית מבור •• ד • 1 ־

 יועילו לא כאן

 ה^חון שקחת לא

 הלל... שירי ולא

לשלוהי שיר שירו רק ^כן
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 לשלום שיר תשירו מוטב
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 רוטבליט; י׳ (מלים:
רוזנבלום) ״ לחן:

 מישאלוד — האובייקטיביים אים
 עזים געגועים וסוחפת. המונית לב

 רבים, מיליונים בלב קיננו לשינוי
מ ונבעה טהורה היתה המחאה
ה היה מספיק — הנשמה מעמקי
הלהבה. את להצית בכדי גפרור

 על שיר־המונים לחבר אי־אפשד
ב ותלויה העומדת אוטופיה סמך

 לחבר אי־אפשר ערפילים. מרחקי
 הפועלים מעמד כאשר שיר־מחאה

 הסוטדג־ כאשר בבורסה, משחק
 לעבודה, פרט הכל על חושבים טים

 נרתע בישראל מצוי צעיר כאשר
 ביותר הטוב ובמקרה מהעבודה

המבטי בנקאית עבודה על חושב
 חיי־החב־ כאשר טובים, תנאים חה
 סתום. למבוי ונקלעו הסתאבו רה

עש כאשר צחנה, המעלה לביצה
בש שנה מדי יורדים אלפים רות

נה?!
 והצטמק, הלו הרעיוני המישור

 רובו שלנו. בחברה והתגמד הלך
 במבוי תומך העם של המכריע
ו המדינה כלואה שבתוכו הסתום

 אכזרית בציניות משתעשע רק הוא
 אר־ תעמוד לפיה בתיקוות־שווא

 מדיניות של לימינה צות־הברית
המו תורת עד. לעולמי הסיפוחים

 ל־ מצטמצמת ישראל עם של סר
 זאב״, לאדם ״אדם אחד: מישפט

ביחסי-חוץ. כמו ביחסי־פנים
 איש יבקש כיצד כאלה בתנאים

 הנושא סוחף שיר־עמלים שייכתב
 בבית־ לכהן מה רעננה? בשורה

! ? הקברות
תל־אביב סדכול, יצחק

 במדור הופיע שבועות כמה לפני
 שהפתיעה התבטאות אישי״ ״יומן
 נכתב לא עדיין כי שם נקבע אותי.
ה מן אמיתי. שלום שיר בארץ
 לפגי כי העורך, מידיעת נעלם סתם

ל נפלא, שיר נכתב שנים כעשר
 הושר הוא השלום. שיר טעמי,

באימ הנח״ל. להקת על־ידי אז
 מ- שהשתרעה דאז, העברית פריה

 השיר נתקבל קוניטרה, ועד קנטרה
ה גם אולי וזו חלוקות, בדעות

 הראוי למקום זכה לא מדוע סיבה
 פופולארי כה היה לא השלום לו.

כהיום.
ל לשנן יש החוזר הפיזמון את
 יבוא יום תגידו ״אל :מאתנו רבים

היום!״ את הביאו —
קר, גד גבעתיים פאו

 שאין אמה לא אבנרי אורי •
 ושירו שיש, בוודאי שירי־שלוס.

 זה אין אך יוכיח. רוטבליט של
ש הסוג מן ומסעיר, מלהיב שיר
 רשימה, באותה אבנרי דיבר עליו

 המאר־ ,האינטרנציונל את בהזכירו
נתגבר״. ו״אנו סייזה

תירה ת ס ט ד ס
 הפער על לביקורת מה

 החוג על ולדיווח החברתי
ן הנוצץ

 והכלכליים המדיניים במדורים
אבנ אורי ח״כ של פרשנותו (כולל

 והת־ גידולו על מתריעים הנכם ,ר
 ומנגד החברתי. הפער של רבותו

״מסי תיאורי הרכילות, מדורי —
 נועדו, אלה הנוצצות. השבוע״ בות
 של קינאתם את לעורר הסתם, מן

 במחיצתה לחגוג ״זכו״ שלא אותם
ודומיה. רוזנבלום פנינה של

ירושלים הרשקוסיץ, אדי
 ותפקיד צדדים, שני יש לפער •1

עיניים. לעצום אינו הזה העולם

עוד
* אפרסק

 כספי חולפים לאן
בפיס. המשחקים

 מיפ-״ דין, בעל הודעת לפי
 השרות בתשדירי הפיס״, על

 הולכים בטלוויזיה, מטעמו
 למוסדות גם המיפעל כספי

שה הראוי מן הדתי. החינוך
ה את יסיק החילוני ציבור

מסקנות.
חפץ, יצחק

 הומניסטית אגודה
•בישראל חילונית

 שם, שלום

0ד* נלעבד
ח מחנה פעילות על

 המערבי כחוף שלום
ארצות־הברית. של

 יש בקצה־מערב, כאן, גם
ה מחנה 'של מעניינת פעילות
ופלסטי ישראלים מצד שלום,

 טייר אחדים שבועות לפני נים.
 מעזה ע׳זאלה אבו התאם כאן

ה בקשתו ולפי הקטן), (התאם
 קבוצות עם נפגש מפורשת
 פסול ראה לא ואיש יהודיות,

 השאר, בין לו, שאורגנה בכך
 ציוני עליה חוג עם פגישה

למהדרין.
חיים, שבקה אמנם ברירה

הממ שונים חוגים ישנם אבל
ה רוב מסורתה. את שיכים

ה בחוף כמובן, היא, פעילות
 סאן- איזור גם אבל מזרחי,

 כמו זה, במובן תוסס פרנצ׳יסקו
אחרים• בתחומים

קליפורניה״ ד.כ.,
 ארצות־הברית
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