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נגובש . א7י ? הקיימת הקר! של תעמולה תמונת
זאת, בכל מדגישה, היא אולם אולי.

הש בכל ממנה להתעלם שאין נקודה
 יחד הפנאי בשעות לההנות למשפחה המאפשר החפשי, הנוף של הבריאה האוירה : וואה

מספיק• שנתי חופש עתה יש : אחרים בבילויים מחסור גם אין כיום אולם ילדיה. עם
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הר אפשרויות העיר לבני ישנן שבתיאוריה דומה
 רבה במידה #ולם להתבדר. גדולות יותר בה

 רות מתרוצצת הפנאי שעות ברוב אשלייה. זוהי
 כפר־ של בנוף מאשר צח פחות אויר נושם והתינוק מזון, מצרכי מחפשת בשווקים.
 בשבוע מפעם יותר מנצלת אינה בבית, לרוב ויקטור משפחת יושבת בערבים גליקסון.

 אינם בתיאטרון או התזמורת של בקונצרטים ביקוריה בעיר• בתי־הקולנוע שפע את
ועבודה. עסקים ענייני על מנחם עם לשוחח בערב, באים, בביתה האורחים רוב תדירים.
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ב־ הקשים בימיי גם י
הקיבוץ התגאה יותי■ הילדים

ליל גן־עדן הוא כי ---------
 יותר הרבה בריא דור מגדל דים,

 זאת, היתד, בעיר. הגדל הדור מן
 של ביותר הצודקת הטענה ספק, בלי

חר שולמית הקיבוצית. התעמולה
 ,5ה־ בן הקסז, ורפי ,13 בת מש,
 אחד כל גרים בביח־הילדים, חיים

 שם בחדר. ילדים שלושה עור עם
שו וישנים. לומדים הילדים, אוכלים

הס בבית־ספר מבקרת עצמה למית
 כיתה אין (בו למשק הסמוך תדרותי
הילדים. בבית גיד, היא אן לגילה),

 ח׳ בכיתה לומדת ,13ה־ בת דינה,
ה שעות את עממי. בית־ספר ־ של

מב היא הלימודים, אחיי שלה, פנאי
 משחקת היא שם ברחוב, בעיקר, לה,
ה ואחיה היא, השכונה. ילדות עם

 עיקרי עיסוק מהווים השנה, בן קטן,
 בכל עליהם לפקח החייבת לאמה,
 צרכיהם. לכל לדאוג היום. שעות

 אינה או שעות, לכמה נעלמת כשהיא
מת הנכונה, בשעה מחברתה חוזרת

כל מצב לשלומה. דאגה הבית מלא
שיטתי. חינוי מאפשר אינו זה לי

אולם חיים, של לאלה למדי דומים ויקטור משפחת של המגורים תנאי גרים והתינוק רותי מנחם, התינוק. התווסף מאז יותר, דחוקים קצת הם י• י
רדיו, יש למשפחה סמוך. בצריף קטנטן חדר ניתן לדינה אחד, בחדר ----------

 פרם בכל כמעט דומה שלה והריהוט ומזנון, גדול ארון
. _ ן משותף אמבטיה חור לה יש בקיבוץ• חיים של לזה ופרם  י

3 המשק, של בחדר־האוכל האוכל לחיים, ובניגוד השכנים, עם . 1 1* 1* * |
| בחדר. לנוח קשה צווח, כשהתינוק בחדרם. הויקטורים אוכלים

בקיבוץ, המגורים בתנאי מכריע שיפור חל האחרונים בשנים
ן י ואשתו חרמש חיים עליה. עלו ואף עירונית לרמה שהגיעו ף

מסדרון להם יש קטן. חדר מצורף אליו גדול, בחדר גרים י *■>1
ומקלחת). קערה שימוש, (בית פרטי נוחיות לחדר המוביל 1 ״■

 של האישי הטעם (לפי כסאות ארבעה שולחן, כפולה, מיטה ממורק, ארון ישנם בחדר
בקיר. הבנוי וארון קטן מזנון וילונות, שולחן, מנורת רדיו, מרבד, כורסות׳ שתי חיים),


