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 בקשתן. את לקבל כמובן, המפקדים׳
 רבות, הפצרות לאחר לה, הסכימו אבל

 אם היינו יחד, תפעלנה לא שהן בתנאי
 אסור אחת, בשיירה למשל, נוסעות, הן

 וכדומה. אחת במכונית לנסוע להן
חטי מגדודי באחד יחד שירתו שתיהן

 הפלמ״ח, של לתהילה הנודעת הנגב בת
 ל!צ־ ועד הנגב של• הניתוק מימי החל

 לילי האחרונים. המלחמה ימי של חונות
אחות. היתד,

שנש ולאחר המלחמה, גמר לאחר
 האחיות שתי יצאו ההגנה, מצבא תחררו

 אבל העמק. מקבוצי באחד להכשרה
 בחיי קצרה אפיזודה רק היתה זו

 לתל־ חזרה ימים חודש לאחר לילי.
 בבירור להשיב יקשה ? למר, אביב.

 התנגדות מתוך לא זו. שאלה על
 מפני אלא כפר לחיי כנראה, עקרונית,

 :להיפך או להם התאימה לא שאולי
 התאימו לא בכפר וצורתם שהחיים מפני

 אבל העירה, הביתה, חזרה לילי ללילי.
 מישו־ באחד להתישביות, יצאה אחותה

 התחילה קצרה מנוחה לאחר הנגב. בי
 הפעם זו היתד, בבנק. לעבוד לילי

דר נפרדו — האחיות ששתי הראשונה
ומ עתה, עשרה תשע בנות הן כיהן.
נפר בנתיבים — חייהם יימשכו עתה
 של בנתיבה ממשיכים אנו אבל דים.
בעיר. נערה חיי :לילי

 הפתעות הרבה כנראה בהם, אין
 צפיה בהם שיש ייתכן אלה. בחיים

 באות אינן אלו גם אבל להפתעות.
מגו חברה עדיין אין לבקרים. חדשות

חל התפזרו, והחברות החברים בשת.
 להת־ יצאו אחרים במדים׳ עדיין קם

 מן אחת עוברת לילי וגם ישבות,
הח שיבת של כמובן, הקלות הצורות,

 בעניני מתענינת היא הביתה. יילים
 והרצאות• לאסיפות הולכת מדיניות,

הפו בחיים פעיל חלק נוטלת אינה אך
לאל ספק בלי דומה היא ובזה ליטיים

מוצ שאינם •וצעירות צעירים של פים
רע מבחינה עצמם להגדיר לנחוץ אים

 הרי שכך וכיוון הזרמים. לאחד יונית
 בלוי־ של בשלב בעיקר שרוייר, היא
 להיות יכול בלוי־זמן גם אבל זמן.
 מוזיקה, אוהבת ולילי ומועיל. יפה

 לרוב בקונצרטים, לבקר מרבה והיא
 אוהבת היא חברה. או חבר בלווית

 בתיאטרון מבקרת היא תיאטרון. גם
 ורק הואיל הוריד,. עם — ולפעמים

 לילי חזרה מאז עברו אחדים חדשים
 איננו וידידיה חבריה מספר לתל־אביב

כשיש כי להניח יש אבל עדיין. גדול
 מהצבא וחברותיה מחבריה עוד תחררו

ידי — בתוספת חברתה, שוב תגדל
כמובן. חדשים׳ וחברים דים

 דחינו ולא — עדיין, כאן עמדנו לא
 בגלל עכשיו עד כך על הדיבור את

 של החמרי מצבה על — בענין זלזול
 מעשית ומבחינה בבית גרה היא לילי.

 לד,חשב היתר, שיכולה בוודאי גרידה
 ואמנם אותה. מפרנסים שהוריה כבת,

 והן מסודרים בתים הארץ מבנות לרבות
 בגיל עבודה לחפש לצאת צריכות אינן

 פקידה היא עובדת, לילי אבל צעיר.
 הבריאה, הגישה מתוך לדיסקונט, בבנק
 הצורך של הארץ, מאווירת חלק שהיא

ויותר: אישית, לעצמאות כדרך בעבודה

 שעות העיקריות׳ שעותיה את לשלימות.
 יום שיבוא עד בבנק לילי עושה היום
 בית לנהל ותתחיל לאיש׳ תנשא והיא

לע תרצה אז גם כי וייתכן בישראל.
הנ דרך לקיים, כדי לבית מחוץ בוד
 הכלכלית. עצמאותן את המודרניות, שים
 תחליט לא כבר בוודאי כך על אבל

בעצמה.
 של הפנימיים חייה על עמדנו לא
 כבלב בהם׳ שיש הרגש, חיי על לילי,

 וזה לאהבה. מקום וצעירה צעיר כל
 מסוגרת שהיא לילי, של מאופיר, חלק
 קלה ותהיה ראיה מתוך לראות ואין
 לא כדרך היא, בתוכה. המתהווה את

 בנקל, פורשת אינה הארץ, מבני מעטים
 הפחות אפילו חוויותיה, את כל, ובפני

 לשפוט, תצטרכו אלה על עמוקות.
 אתם, לבכם אל שתסתכלו מתוך איפוא,

 מגילה אתם רחוקים אם עברכם, אל או
 ספק בלי ואתם לילי. של ומחייה
מבוקשכם. את תמצאו

־ נ ר ת ה כי מספרים כיצה
ת שנולדה ל ו ה־ ד,״שחקנית״ ג
החדשה בהצגה חדשה כ״אהל"

״כשרונית״ היא ב״אהל״
 ב״מקצועה״ גם אלא במשחק רק לא

הש הטילה זו תרנגולת מדורי־דורות.
ה בוע צ י  בזמן הקלעים מאחורי ב

 ה״אהל״, לחברי הדבר משנודע ההצגה...
 לא זה שענין דאגתם ראשית היתד,
וה הקיצוב שר של למפקחים יודע

אספקה...

 העיריה פרנסי בעוד כחירות
הב מדוכת על יושבים ל״פרלמנט״

 הרי העיריה, של חירות
 הוא בישראל ביותר הדמוקרטי המוסד

 כל ״כסית״. של הידוע ד,״פרלמנט"
 דמוקרטיות. בחירות בו מתקיימים שנה

 ־ ש ו שנים כבר הקיים זר, ״פרלמנט״
ל א ק ז ח  קיים שלו, המארח הוא י

ד,״ב את האזרחית השנה צאת במוצאי
 הותיק ד,״נשיא״ נבחר ושוב חירות״.

 מהנהלת ג ר ב נ י פ י. מר שלו
לנ ״אופוזיציה״ היתד, אמנם ״הבימה״.

 ועל הרוב ע״י ״דוכאה״ היא אבל שיא
 הגיש שיחזקאל קוניאק בקבוקי כמה ידי

החגי הסעודה בזמן למחרת׳ לבוחרים.
 קבל הפרלמנט של המסורתית, גית,

וביני מתומכיו רבות ברכות הנשיא
 אלתרמן נ. מסקין, א. רובינא, ח. הם
 ד,״נשיא״ את לברך שבאו שלונסקי וא.
• נצחונו... על

 ״הבימה״ תצוד החורף הצפוד
 אחת. בבת צפרים שתי הכחולה

רי ג ט. את ב״הכימד!"  ואת ט
למטר־ הכחולה״ ״הצפור

או מביים גטרי האנגלי שהבמאי לינק,
יז לפי תהיה הזה המחזה הצגת תה.
 דעתו שהביע עצמו, גטרי של מתו

להע ל״הבימה״ הנתונים כל ישנם כי
 ובג־ במתה. על זה גדול מחזה לות
 ב״מע־ מהלהקה חלק עוסקים — תיים
 ״חליל המחזה בהכנת — כשפים" שה

 שלו, הבמאי הוא פינקל שש. הכשפים״,
 הותיקים חלק בו לוקחים הפעם ושגם

וטש גמורה הרמוניה מתוך והצעירים
הגילים... טוש

ת ר צ ו ת

״שמן׳׳
! א י ה

!א ב
 תענוג זה אין כדים הדחת
 אין אם בחורף וכיחוד

 אד לרשותן*. חמים מים
 הניחי !גכרתי דאגה, אל

״ ה מ א ״  זאת לעשות ל
כמקומך.

 מהכלים שומן ומורידה ממיסה ״אמה״
 אותם ומשאירה קרים כמים גם

 המטכח קערת אף! לתפארה. מכדיקים
 כ״אמה״ משתמשים אם נסתמת אינה

ת. ו ע י כ ק כ
 מקפלת ש״אמה״ תראי אם - אגכ
 שזאת דעי - הקור כימות חלכ צכע

 כמאומה גורעת שאינה טכעית תופעה
 היטמוש לפני הנפלאות. מסגולותיה

הכקכוק. את נערי

־ ו נק
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 עוז מגבירה ההפקרות, פורחת בהם
מפריע. באין ומתפשטת

 מוטלת זעם, יעבור עד עתה, לעת אך
 על הצעיר הדור חנוך על האחריות

השו במוסדות המחנכים ועל ההורים
 חוסר־ ואף קשה עבודה עוני, גם נים.

 להצדיק כדי בהם אין זמני עבודה
ו ילדים. הזנחת של הפשע את מ ו ק  מ
ד של ל י ו ה נ י . א ב ו ח ר מקו ב

 ומשהת־ ובגן בגנון — הרך בגילו מו
 ובשעות בית־הספר כותלי בין — בגר

המש מגרשי ועל הירוקים בגנים הפנאי
 נקיים ההורים אין לכן והספורט. חקים

הת או גניבה מבצע כשילד מאשמה
 יותר שקל מובן זר. לרכוש פרצות

 בדירה ילד של חנוכו על להקפיד
 ואיש פרנסה דאגות וללא מרווחת

 הורים גם אך כך. על חולק אינו
 יכולים רבים בילדים ומטופלים עובדים
 שמץ בהם יש אם לילדיהם לדאוג

 וראיתי הדבר אפשרי ;אחריות של
 בשכונות־הספר, ודוקא עיני, במו זאת

מת שבצלן החשוכות, הפינות באותן
 אחת לא המופקרים. הילדים גוללים
 מעבודתו עתה זר, שחזר באב תפגוש

 הרעוע שולחנו סביב ילדיו עם מסב
 בהציצך קרובות וכתוב. קרוא ומלמדם
 או צעירה אם תראה בית של לפתחו

 לילדים עוזרים מבוגרת, אחות או אח
 עוזר אם גם טוב השעורים. בהכנת

 זד, כל שונות. בעבודות לאביו הילד
 לשלוח גם ורצוי רצוי. זה כל אפשרי,

למ נוער ולתנועת למועדונים הילד את
 יש לו. הנחוצה ההדרכה את יקבל ען

 את לפעמים מאלצים בבית והתנאים
המשפ בפרנסת תרומתו לתרום הילד
 העבודה לסוג לב לשים יש ואז חה,

לד ההורים על יעבוד. בהם ולתנאים
 בחינוך פגם וכל הזנחה שכל עת,

 רווח כל במאוחר. או במוקדם מתנקמים
 עצום בהפסד לצאת עלול בהווה מדומה
 על השפעתו הילדות, שנות בעתיד.

 ימי כל במשך תטושטשנה לא האדם
חייו.
 למיניסטר־ ,המוסמכים לשלטונות גם
קרי מופנית ולעיריות השונים יונים
 ילדי על החינוך משרד ישמור אתי.
 ללא גנון יקים בחינוכם. ויטפל העם

המחו (או העובדת האם לילדי תשלום
הת למגרשי גא ידאג אמצעים), סרת

 למשרד מופנית זעקתי וספורט. עמלות
 ללחם, הרעבים בילדים שיטפל הסעד,

 שידאג מקור, הרועד הנער את שילביש
 למותרות. תהיה לא חמה שארוחה
ל ו פ י , ט י ת ל ש מ א מ ל ה ו ר ז  ע

ת י פ ו ר ט נ ל . פ ה ד י ר  ופניה ג
 את שיוציא הבריאות, למשרד דחופה

 בחי- ילחם מהלכלוך, מהזוהמה, פעוטינו
שחו מוסדות יש אמנם המחלות. דקי

 אך המקופחים, לילדים לדאוג בתם
 אין אך בית־בריאות, יש ? הם היכן
 מוסד יש הילדים. כל את מקיף הוא

שמתפ תל־אביב׳ עירית ליד ״מונע"
 אם ולראות ובית בית כל לפקוד קידו

 ונשלח בית־ספר בגיל ילד בו קופח לא
 צורך מתוך הדבר קרה ואם לעבודה.

 זה מוסד של שחובתו הרי כלכלי,
 יקבל שהילד ובלבד במשפחה לתמוך

 אך והשכלה. חינוך — לו, המגיע את
 הילדים, כל את מקיף המוסד אין מדוע

י זה מסוג מוסד אין ומדוע ת ל ש מ  מ
! 1 הארץ חלקי בכל ומופעל

העבו למשרד גם מופנית וקריאתי
 האפלים. לבתים אור קרן שיחדיר דה,

 הבוגרים המשפחה לבני עבודה תסופק
אנו והשתלמות לימוד תנאי ויחוקקו

 עבודת תאסר למתלמד. במקצוע, שיים
 חוק ויפרוש הילדים על כליל הלילה
 הנוער על גם כנפיו את הלימוד חובת
יל יהיו בל ומעלה. שלוש־עשרה מגיל
 לגישתם להבא גם נתונים אלה דים

הא ולעמדתם ההורים של השרירותית
החינוך. לבעיות דישה

הל חובתנו — ולנוער לילד הדאגה
 המחר. מגן־ד,מדינה, הוא ר,יא. אומית

העם. של עתידו הוא
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