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ך ן ̂€§ עורךהדין סבור |1ן  נתן אביבי התל־ 3.
 למלחמה, התנגדות לי ״אין קנת.
 אני מחליטים. אנחנו לא אבל

 בן־ דוד ראש־הממשלה על סומך
 הוא יחליט שהוא שמה גוריון,

 הוא בעבר גם העם. למען טוב
ו את הוכיח ע ו וכשרונו׳ ט

 יאכזב.״ לא שהוא משוכנע אני
★ ★ ★

 שושנה חושבת
רק ),22( ממן

ה צפת, ילידת תל־אביבית דנית
 לילדים במוסד במדריכה עובדת

תע ״אם מל״ל. בכפר לב חולי
 פרו־ ,ממשלה בירדן לשלטון לה

מ אותנו יסגור נאצר נאצרית,
 אסור אותנו. יחנוק וכאילו סביב,

מ אותנו להקיף לו לתת לנו
סביב.״

★ ★ ★
 הוא בטוח לא | ■■■ 1^1

^ .39  בן רוסק, חיים €
 הייתי ״לא אביחיל, ממושב ,21

 אינני בהתקפה. לפתוח ממהר
 במבצע בכוחנו. כך כל מאמין

 אלא לבדנו, לא ניצחנו קדש
 אני והאנגלים. הצרפתים עם יחד
 יכולים היינו שלבדנו חושב לא

 לחכות עלינו המצרים. את לנצח
יעשו.״ הם מה ולראות

וה־ הזמר טוען | 6^* (א אריה שחקן : 3
 שיש מכיר הוא גם לביא. ריק)
 פרו־נאצרית ממשלה בעלית סכנה

 להמשיך ״צריך אולם בירדן,
 עשו שלא מה לעשות ולנסות

פת לקראת לחתור עכשיו, עד
ב מאמין אינני שלום. של רון

מל בדרכי פתרון שהוא איזה
 השהיה, רק היא מלחמה חמה.
יה לחולה. מרגיעה זריקה כמו

לנשי אויר קצת זמן במשך יה
נמ אנחנו פתרון. לא אבל מה,

 מדינות של גבולות בין צאים
 כך משום נישאר. וכאן ערביות,

 חיי של אורינטציה לפתח עלינו
 תרחיק רק מלחמה איתם. שלום

 זאת מלבד השלום• סיכויי את
 וברור ריק בחלל פועלים איננו

 עלינו יפעילו מלחמה שבמקרה
וסנקציות.״ לחץ

1 3
ף ן  להחליט יודע לא |1ן

■ 3 *י  ושוער הכדורגלן 1
יע בכדורגל הלאומית הנבחרת

 לצרכי חנות שפתח חודורוב, קב
 בנק ״ליד הוא: אמר ספורט.
 גרעינים. מוכר עומד בדקלים

 וביקשו אנשים אליו באו פעם
 כסף. קצת לנו זה1תל ממנו:

 יש הגרעינים: מוכר להם אמר
 לא הם הבנק. עם הסכם לי

 מלווה לא ואני גרעינים, מוכרים
מל כאן. גם הדבר אותו כספים.

 ולא כדורגל׳ משחק לא זה חמה
 צריך אם להחליט יכולים אנחנו

 כמו לא- או במלחמה לפתוח
 ב־ מחליטים לא שר,דיפלומטים

 כדורגלנים אין כך כדורגל, עניני
 יש פוליטיקה. בעניני מתערבים

 והם זאת לעשות שנבחרו אנשים
 את הראש. את להם ישברו

נבצע.״ פקודותיהם

 עורך־הדין מלא, 1 בפה לא אומר, ן |״1
 הונגריה. יליד הרסן, דוד ד״ר

 על מדויקת תשובה לתת ״כדי
לע צריכים אנחנו מד, השאלה

 פרו־ ,מד,פכר של במקרה שות
ל צריך הייתי בירדן, נאצרית

שהת הסודיות השיחות על דעת
 שם ובלונדון, בואשינגטון נהלו

ל אצלנו. ולא הדברים, נקבעים
 בהתערבות תועלת יש דעתי

 להיות עלולה היא שכן צבאית,
 איש ארוך. לטווח מכשיר־מנע

 אותנו יאגוף שנאצר רוצה אינו
 במידה כך, משום העברים. מכל
 לתנועת- להפריע יכולים ואנו

ה הלאומניות של הזאת האיגוף
 שלא ובמידה הקיצונית, ערבית
 לעשות צריך קיומנו, את תסכן
 היום, הכוחות יחסי לפי זאת.

קיומנו.״ את תסכן לא התקפה

גב הבמאי טוען
דגן, (פטיוז) ריאל

 ״אני התנצלות: מוסיף כשהוא
כ בענינים ביותר מתמצא לא

להת שטובי חושב הוא אלה.״
ב לשבת ״שאסור מפני קיף

ש בתקוות־שוא, ולהתנחם שקט
 היזמה יתקיף. לא נאצר אולי

מצדנו". להיות צריכה
★  ★  ★

★ ★ ★

הצייר־העתו־ מר 2 3 או- רבתי באלף ן
 השאלה: על צבר. שמעון נאי

 של במקרה כן אם לעשות ״מה
ה בירדן?״ פרו־נאצרית מהפכה

 פרו־נא־ מהפכה ״לעשות שיב:
בישראל.״ צרית

מהפס שתכווץ במקוה

הירדן!״ אומו־״אל החב
כוכבי, יאן אומר | מפו חדש עולה : 3

 מבצע אחרי ארצה שבא לין,
המתכת במחלקת והעובד סיני,

התעשיח. בעלי התאחדות של
ש מלמד שלי האירופי ״הנסיון
 לעורר אסור השקט. הוא העיקר

 יתקיפו שלא זמן כל השד• את
 אותם.״ להתקיף צריך לא אותנו

★ ★ ★

שו־ אילנה סבורה
* 3 .!י  בחנות עובדת בל, 1

 כל לא ״אני משכית. הבגדים
 ריזיקד, זאת מלחמה. בעד כך

יכו אבל לנצח, יכולים גדולה.
 סומכת אני להפסיד. גם לים

 המדינה בראש העומדים שאלה
 בן־גוריון נכונה. להחליט ידעו

 מה יודע שהוא בעבר גם הוכיח
עושה.״ שהוא

★ ★ ★
רוט־ אדולף סבור

( ■ שי מרפא בלום, ■ ^
 ארצה שעלה פולין, יליד ניים
 על ההחלטה ״גם שנה. 15 לפני

ולמ נבונה, היתד, סיני מבצע
 אם הרבה. השגנו הנסיגה רות

 מוכרחים נהיה לא הפעם, נתקיף
השתנה.״ הפוליטי המצב להיסוג.

1
פלד־ רפאל בטוח

 ספרים סוכן ברג, 2
 חייל ״בתור מגבעת־עליה. ,25 בן

 שאנחנו היא דעתי במילואים
המע הגדה את לכבוש חייבים

ש לפני מיד, הירדן של רבית
 ולהיכנס להתחזק יספיק נאצר

יח הוא שאחרת משום לירדן.
שהוא כפי וישמידנו, אותנו נוק

נכ אם פעם. כל ומאיים חוזר
 זה המערבית, הגדה את בוש

 אבל הבעיות, כל את יפתור לא
 צבאית מבחינה גם מרחב יתן
 התושבים. מוראל מבחינת וגם
 נותן אתה שאם בנין, כמו זה

 כבר אתה בפתחו, לשבת לאוייב
יכ כך אחר אם אפילו אבוד.
 חושב אני לסגת, אותנו ריחו
 איננה ירדן אבל כדאי. שזה

עזה.״

 מלחמה נגד ״אני |
במב־ גם בכלל, 2 3

 משה סבור הפעם,״ וגם צע־סיני
 אייזמן, מתל־אביב. )65( אייזמן

 להחליף שהספיק גרמניה, יליד
ב מקצועו את פעמים 10 כבר

 שנד, 40 לפני בארץ נלחם ארץ,
 הגרמני־תורכי הצבא בשורות

 הוא היום אבל האנגלים. נגד
 ״זה למלחמה: ערך שאין סבור
 בלי בסיני, כמו בדיוק יהיה

 וה־ ,מיליונים יעלה זה תועלת.
 משם. אותנו יוציא תיכף או״ם

ה החלק את נקבל אם אפילו
 ערך. לזה אין בשלום, מערבי
 והם אלינו, יבואו ערבים מיליון

 מלחמה, נגד אני הרוב. יהיו
ב בנים שלושה לי. שיש מפני

 חושב אינני הצבא• בגיל קיבוץ,
להסתכן.״ להם שכדאי

1| פיד־ יוסף אמר ן "
לוטש־ ),26(רינג !

 יצא בו ביום מנתניה, יהלומים
 נהיה ״אם מילואים. לשירות
 חזקה ערבית במדינה מוקפים

 מאיתנו, חזקים יהיו הם אחת,
 איומיהם. את לבצע יובלו ואז
 היום של שבמצב חושב אני
למל לצאת אלא ברירה לנו אין

 כל את לכבוש צריכים לא חמה.
המע החלק את רק אלא ירדן׳
או יכריחו אם לנו. השייך רבי
יכ ברירה, אין אז לסגת, תנו

 תמיד. לנסות צריך אבל ריחו.
 כזה, במקרה להרוויח רק אפשר

 סיני, במבצע הייתי להפסיד. ולא
 למלחמה. ישר ללכת מוכן ואני
 חזקים די שאנחנו מאמין אני

 צבאות כל את שוב לנצח היום
יחד.״ גם ערב
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