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מכתבים
)16 מעמוד (המשך
 הביולוגיה !פאראדוכם איזה
ב ואיש איש מכוונת ו ה א  על- ל

 והחברה חדשים׳ חיים ליצור מנת
או הקמאיים בעיוותיד. האנושית

והכ הספונטנית האהבה את סרת
כפו למסגרת אותה מכניסה ללית,

והו רכושנות של ומצומצמת יה
 ל׳׳סכנה האהבה תוצר את פכת

 את להגביל יש אשר לחברה״,
הנוער. אל היחס זהו צעדיו!
 מציאותי אינו האמיתי, הטבע

 ולחרר אדם לזכויות השאיפה !עוד
 אם אלא עוד נחשבת אינה יות
 פורמא־ בדפוסים ממוסגרת היא

 שטיפת־המוח ומעונבת. ליסטיים
 הולכות הפרצות אד בעיצומה.

 אי-אפשר האמת את כי וגדלות,
 ל״חינוד לשאוף אי-אפשר לחלק.
לפתי להגיע ולא כשיטה פתוח״

אמרי של בארה״ב רחבה. חות
ב״דמוקרטיה״ המשחקת — קה

מי? בזכות מה? בזכות
 את יודע בישראל דעת בר כל

כ מדינתנו. של הקשה המציאות
 כשאין שכול, ללא שמנה שאין

 15 לפני שצולם שנער, ודאות, כל
בחיים. עודנו שנה,

לנוח. למתים תנו
 לנשום. תנו שכולים ולהורים
חולתה לוין, ומולקה אסתר

באתי להתמצא מתיימרת ...איני
יו לא גם אני המיקצועית. קה

 שחשים ברגע מגיבים כיצד דעת
שאי לי ברור אך עוול. שנעשה

 שלושה במשך להחריש. יכולה ני
מגי רבים אנשים שמעתי ימים
 היחידה שדרכי החלטתי לכן בים,
יפה עלם נכון, אליכם. לפנות היא
 זה האם אך שבתמונה. הנער פה

ש דבר שום אין האם מספיק?
ה הבחור? מיהו לבדוק מחייב
 בין איננו כבר הוא נפל. בחור

כלשהי הצדקה יש האם החיים.

ז״ל לוין מאירי
התנצלות מיכתב

ה ב״דמוקרטיה גם — פורמלית
 בכפילות- מגוחך (מושג עממית״

 חו- נבקעות משמעותדהכפולה)
פר יש בישראל גם מות־הסגור.

 האנושי לטבע יגדלו. ועוד צות,
 את נאחר בל רק טובות. תכונות
 מסכנים העיוות כוחות המועד:

 אימתניים בכלים כולנו את מאוד
 אנו ידינו במו אשר ״הגנה״, של

 אותם מפיצים מוכרים, בונים,
בהם. ומשתמשים

 יכולות פציפיסטיות דעות רק
 סיכוי. יש להן רק באמת, להושיע

תל־אביב שי״ק, ישןןיהו־תומא

ק תמונת צני הקיבו

 את שתסמל היא שתמונתו לכך
? שבו וברע בטוב ״הקיבוצניק״

 אני להשיב. אין הנעשה את
קטונ נזעקתי. למה שתבין מקווה

 האחרון, המישפט את מלומר תי
 אני לאומרו. שלא יכולה איני אך

 כזה מצער שמיקרה מקווה מאוד
בך. תלוי שזה במידה יישנה, לא

ת.ר.
ומפ ארכיונית, היא התמונה •

 את שיקף המצולם של שדיוקנו ני
 להבינג המאמר בעל שרצה הרעיון
ש אחרי לעיתון. הגלופה הוכנסה

 אורי הזה, העולם עורך קיבל
 מאירי הורי של מכתבם את אבנרי

התנצ מיכתב אליהם שיגר לוין
לות.

״אלו העורך של למאמרו
 התלוותה אדירים" הים

קיבוצ של דיוקנו תמונת
הזה״ ״העולם (הנדון, ניק

2319.(
 של תמונתו את לראות הזדעזענו

 לברכה, זיכרונו לוין, מאירי בננו,
מי בעת שנים עשר לפני שנפל

מא במרכז מתנוססת תפקידו, לוי
״תחבו המלים: כשתחתה מרך,

רוחנית״. שת

חקיוקה ועדח
 על הגילויים בעיקבות

 שהותיר ירושת״העתיקות
 (״העולם דיין משה אחריו
).2316 הזח״

 כל את להקפיא צורך יש לדעתי
 דיין. לעתיקות הקשורות העיסקות

מיוחדת ועדת־חקירה להקים צריך
)20 בעמוד (המשך
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