
בחדריהאוכל, ילדיהם עם היושבים והאנשים משמאל) למטר. (תמונה הרוב מזכירות אנשי■ אוסרים כמשל,!״ ״לרוב כברי, משק איש חמל, רפאל אומרים׳ המאוחד!״. .לקיבוץ
ובמקום, בארץ שנים 3כ־ הנמצאים מהונגריה, עולים הס יר־חנה אנשי כל המנופץ. והחלו! ברם המגואל לקיר מתחת הלנים וחבריו, חרר־האוכל, על בקרב האף ועל בראש שנפצע

יריבים. מחנות לשני הם מפולנים עתה בחוץ־לארץ. הקיבוץ־המאוחד של תנועתו דרור, הנוער לתנועת שייכים היו מימין). למטה (תמונה במשק שתפסו בלתי־גמור בבית הארץ על

ת ענ ת ט ב מזכירו ד הרו ה בי חנ

 מלא■ אותו הקמנו אנו דנו. שייף יד־חנה משק •
 כוה שום שלנו. והפרנסה שלג־ הכית הוא כלום.

זהותנו. לנשל רשאי אינו חיצוני
 ציוני- שכל קובע המאוחד הקיבוץ תקנון •

ציו אנחנו כקיכוץ. חכר להיות יכול סוציאליסט
 שחברי מקום כשום כתוב ל* וסוציאליסטים. נים

 החטיבה-לאחדות- חברי להיות חייכים הקיבוץ
 הכרים אנחנו כרעותיה. דוקא ולדגול העכורה

 במפ״ם. חזית־הליכוד חברי היינו במפ״ם. טוכים
 עמדה התופסים הכרים רעת עם מזדהות דעותינו
 גם שהצדיק ריפתין, החבר כמו כמפלגה, מרכזית

 ארגוני קשד שום לנו אין פראג. משפט את הוא
שכן. כל לא מק״י ועם כונה, משה של סיעתו עם
 ככלל הקיכוץ־המאוחד החוקיים. הבעלים אנו •
הקי מן לפרוש נחליט אם י. חור מעמד שום לו אין
 הרוב בעדנו. זאת למנוע יוכל לא המאוחד, בוץ

 ככלל להיות אותנו מחייב איני חוק שום חופשי.
 אנחנו שהיא. כד ארצית קיבוצית כתנועה הכרים

 יהיה זה אולי עמלנו. פרי עד לכדנו, להתקיים נוכל
קשה. יותר נעבוד אז כלכלית. מבחינה קשה יותר

 משך הקיכוץ־המאוחד. כחכרי דמשק באנו •
 עקב ואיומים, רוחני טרור של מצב נוצר הזמן

 > מן ונעזרו במחתרת שפעלו יחידים שד חתירה
והסו הציוני אופיו על לשמור רוצים אנו החוץ.

 !י וה• הארגונית שייכותו ועל המשק של ציאליסטי
!; לקיכוץ־המאוחד. רעיונית

ת ת טעג חד הקיבוץ מזכירו המאו
 לקיכוץ־המאוחד. כד קודם שייך יד-חנה משק •

 הלאומיים. המוסדות מן האדמה את קיבלנו אנחנו
וה הונית הבט המוסרית, כאחריות נושאים אנו

סיפק אנחנו כמקום. יקרה אשר כד עכור כלכלית
לקיומו. דרושים כה עד שהיו הכספים את נו

 אנשי של לקבוצה השתעבד המקומי הרוב •
 אפשר אי זאת. מכחישים שהם למרות וסנה, מק״י

 ממש. הגבול על קומוניסטי קיכוץ שיתכצר דסכול
 מדינת- של כיותר המסוכנים המקומות כאחד

 של לתככים אידיאלי סיס יהווה כזה משק ישראל.
 הוא המדינה. בטחון את יסכן הוא מק״י-סנה.

 כקיכוץ־הארצי, מסויימים למשקים סימן יהווה
תנו ולהקים הם גט לפרוש סנה, של לקו הקרובים

מק״יסטית. קיבוצית עה
ת ענ ת ט המאחוד הקיבוץ ■ד־חנה. מזכירו


