
בהת־ התחילה השניה ..המחצית
 ה־ בדקה סוערות. ישראליות ז

 של ארוכה מסירה הגיעה עית
 עבר גבי קפלן... גבי אל לוין .

 דרום- רצים שני בין מפותל דרור
 בבעיטה הכדור את ומסר •יקנים,

 שעמד צור רפי אל וחדה יחה
 הכדור את קלט רפי ,י־מכוסה...
בדיי־ המשיכו נהדרת עיטת־סיבוב

 של הקורות לחיבור מתחת אל 1
נר•

!2:2 — תוצאה
 דרום־ התקפת־נגד באה חר־כך
 עמי- מול התנפצה זו אולם ־יקנית.

 יעקב הימני המגן של האיתנה
 ישראל חלוצי הסתערו ושוב י.

המגרש. פני על מה
 ואחריה פרי נשאה לא התקפה

 מתנהל כשהמשחק דקות עשרות
המגרש. של במרכזו הכרעה !

 שריקת עד נותרו דקות שבע יוד
 הדרום־אמריקנים של מישחקם ום.
 ויותר. יותר ונוקשה תוקפני זה

 נפגע פורת שלמה השמאלי !שר
מהמגרש. לרדת ץ1:

 עם לשחק הוסיפה צור רפי ןבוצת
ו דקות, שלוש במשך אנשים רה

 מלא אך במקצת צולע שלמה, חזר
בתשואות. קיבלוהו חבריו ־לחימה.

 המש־ סיום עד נותרו דקות לוש1
 מהרץ קפלן לגבי נמסר כשהכדור

 ומי גבוהה קשתית במסירה מאלי
 לעבר גבי טס כחץ־מקשת יקת.

 צמוד ממש כשהכדור היריב ר
 מי הדרום־אמריקנית ההגנה :ליו.

לו... והתרכזה ז  הטיל קפלן מו
 דוהר רפי את וראה מבט־בזק יבו

 את אליו העביר הוא שמאל... ד
 לה־ ומהירה. שטוחה במסירה ״ור

 פנאי נותר לא הדרום־אמריקנית
 לפניו ראה רפי חדשה... ׳ערכות
 עו־ כשהשוער וחשוף גלוי השער

ומתוח... דרוך במרכזו
 כפגז־תותחנשלח עצומה..! :עיטה

.לדרכו דור .
 זה משחק של השתלשלותו על א

של 2 מס' בחוברת
ת ו ל י ל ע י , פ  צור״! ר

צור״, רפי ״עלילות סידרת
 בכל מרתקים מבצעים על לך פרת

 היטב לך המוכרים הספורט <י
כלל! לך מוכרים אינם

 המעולה, הספורטאי הוא צור ־פי
ה על להיאבק שקם ללא־חת, שוי

 אי־פעם שהובטח ביותר הגדול ס
 רק לא נלחם והוא הישגי־ספורט

 בכו־ גם אלא ספורטיביים, ־יבים
 וכל להכשילו המעוניינים אפלים ז

בעיניהם! כשרים מצעים

 מופיעות צור״ ״רפי חוברות
אג׳. 25 המחיר רביעי. יום בכל

במדינה
מסחר

ב נ ז ם־ מ
 )60( ליפשיץ יצחק שימש שנה כעשרים

תפ בתוקף בחדרה. בבית־המטבחיים כשוחט
, ו ד י ה כאילו ביתו, לצורכי לעצמו, נטל ק
 משך השחום. הבשר מן חלק לו, מגיע דבר

 האחרונות בשנים לטבע. ההרגל הפך הזמן
 מיב־ השחור עטור־הזקן השוחט קבע אף

 שמנים, נתחי־בשר לעצמו לקח הוא סה:
 ועוד. כבד גראם 250 אדום, בשר קילו חצי
 ורק לו שייך הזנב בפסקנות: קבע כן כמו
לו.

התע לאזור במיוחד שבאו חדרה, קצבי
 עבור לירות 10 שילמו העיר, של שייתי

 השלימו לבית־המטבחיים, בהמה כל שחיטת
 לא פשוט הם מהשמיים. כאילו הגזירה עם

 המצב על כלשהו וחשבון דין לעצמם נתנו
האמיתי.
 מדי שוחטים, חדרה של המטבחיים בבית

מס בממוצע. בהמות 20 בשבוע, שני יום
 נאמדים גבה שליפשיץ החלקים ויתר ר,זנב

 איפוא, מימנו, הקצבים לבהמה. לירות 10ב־
 לירות 250 של בשיעור הזריז השוחט את

לשבוע.
אלמ הסאה, את מגדיש היה לא זה פרט

 נהג, ליפשיץ בעוד נוספת: קטנה עובדה לא
 עגלה, על הבשר את להעמיס בתחילה,

 לצורכי־ בו להשתמש כדי לביתו להביאו
 בית' תפוקת עליית עם לאחרונה, החל ביתו,

 הגדולים הבשר עודפי את למכור המטבחיים,
 האיטליזים בעלי עצמם. לקצבים — שצבר
 מן חלק שנייה, פעם מידיו, לקנות נאלצו
 רק — בעצמם לכן קודם שקנו הבשר
כחוק. לשחיטה שהביאוהו משום

 שתקו עתה גם זכב. במקום מוהלות
שלו לפני נסע שליפשיץ עד הקצבים. עדיין

 למסע־ אולי — לארצות־הברית חודשים שה
 נשמו בעלי־האיטליזים שטען. כפי השתלמות,

 אחר שוחט העמידה הדתית המועצה לרוזחה.
 לרווחים הקצרה הדרך את ידע לא אשר —

קלים.
ליפ חזר שבועות שלושה לפני שני, ביום

הפאו נחלתו את תבע מיד לעבודתו. שיץ
 הם הקצבים. התקוממו עתה בחזרה. דלית
 חייך: השוחט מם־זנב. ליטול יפסיק כי דרשו
 שוחט. להיות אפסיק צריך! לא רוצים? ״לא
 שהעיריה הלירות 380מ־ מתקיים לא אני

משלמת!״
 להחזיר רצו לא הקצבים סוער. ריב פרץ
ה עימם. הביאו אשר הבהמות את לרפת

 לבסוף גדולות. בהוצאות כרוך היה דבר
 שיוזתר, הודיע הוא לפשרה: ליפשיץ הסכים
 החלקים יתר את רק יסול הזנב, על מעתה,
יותר. היקרים
 על בנקל להתנחם היד, יכול ליפשיץ יצחק

 עוסק, שהוא בלבד זו לא הזנבות. אבדן
 ילדי־הסביבה בהכנסת כשוחט, מלאכתו בצד

 שכיושב־ אלא אבינו; אברהם של בבריתו
 תפקיד־כבוד המקומית, הקדישא החברה ראש
 החל תמורה, ללא רבות שנים מילא אשר

 לחודש. לירות 200 של משכורת עתה דורש
הפעם. גם לו ניתן מבוקשו

 הקצבים, מרוצים: הצדדים כל יצאו כך
 הילדים, אבות הזנב: את לפחות, שהצילו,

 משה כדת בבניהם, נאמן לטיפול הזוכים
 להיות היכולים החדרתיים, והמתים וישראל:
ב בהם מטפל ויעיל זריז איש כי סמוכים
אמונה.

עתוגות
ק חו חרון צ א

 ה־ של למשרדו נכנס שבועות כמה לפני
 שמואל האידי השחקן בלקין דויד פירסומאי

 להקתו למודעות להכניס ביקשו דז׳יגן,
 של ״כוחו ז׳בוטינסקי: זאב מפסוקי אחד
בצחוקו.״ עם

 המיקצו־ מענייניו בכמה המטפל בלקין,
הת מאז ברצון. הסכים דזיג׳ן, של עיים

 בא כשהמיכתם הלהקה מודעות פרסמו
בתחתיתן.

 אף מודעה אותה פורסמה שבועיים לפני
ש אלא .פוסט. ג׳רוזלם ביומון באנגלית,

 כדרכם הפוסט, של מדור־המודעות עורכי
 זה, מפא״יי ביומון החדשות עורכי של

 בתחתית הדיוק: על ביותר מקפידים אינם
 צויין: עיניים, מאירות באותיות המודעה,

 אחרונה הצגה שרון, קולנוע ״בנתניה...
 ז׳בו־ ז. מאת — בצחוקו עם של כוחו של

סינסקי.״
 יורשיו יוכלו ״עתה בלקין: השבוע גיחך

 דמי־ לתבוע הדגול והמדינאי הסופר של
מעולם.״ נכתב שלא מחזה עבור סופרים

 המלך עם ודיבר בירדן שנים כמה לפני ביקר לה־פירה, ג׳ורג׳ו הקטן, פרופסור ך*
 נדמה היה לבעיית־הפליטים. מסויים פתרון הפרופסור הציע שיחה, כדי תוך חוסיין. ) (

בישראל. בברכה יתקבל זה פתרון כי לו
זה!״ פתרון מקבל ״אני היסוס: ללא הצעיר המלך לו השיב הגמורה, להפתעתו

 אף להפסיד מבלי מאושר. היה למרחב, שלום להביא הוא חלומותיו ששיא הפרופסור,
 את בישר דחופות בפגישות לישראל. הגבול את עבר מנדלבאום, שער אל מיהר רגע, לא

מאיר. ולגולדה בן־גוריון לדויד המשמחת הבשורה
בשאט־נפש. הפתרון את דחו גולדה וגם בן־גוריון גם השניה. ההפתעה לו חיכתה שם

 שלום להשכין חסידי־אומות־העולם של ספונטאניים נסיונות מאות מיני אחד זו, פרשה
 הרעיון לעצם רבה כה בחריפות ישראל מתנגדת מדוע מסבירה מדינות־ערב, לבין ישראל בין
 ועד מאנקרומה טיטו, ועד מנהרו — ניטראלי או ידידותי מדינאי כמעט אין תיודך. של
 ואם אידיאליזם מתוך אם כמתווך, לשמש מוכן שהוא הזמנים מן בזמן רמז שלא — נו או

אטום. בקיר בישראל נתקלו כולם בינלאומית. פרסטיג׳ה לו יעניק זה שתפקיד תקוזה מתוך
 של פתרון אותו להצעת במהרה יגיע מתודך שכל מבינה ישראל שממשלת מפני מדוע?

 שממשלת־ ומאחר אחר. פתרון אין פשוט הניטראליים, האישים כל בעיני בעיית־הפליטים.
 שמוטב מסקנה לכלל הגיעה זה, פתרון לעולם תקבל שלא מראש החליטה הנוכחית ישראל

תיוזך. של הצעה כל מראש לדחות לה
 מסר באו״ם, ביקורו בשעת שבועות• כמה לפני הושלמה זו בשרשרת האחרונה החוליה

 שיסכים בפומבי הצהיר הוא ערבי. שליט לגבי ממש מהפכנית שהיתר, הודעה חוסיין המלך
וישראל. ירדן בין האו״ם לתיווך

 בכל מהפכה בכך תחולל זו, מציאה על תקפוץ שישראל בטוחים היו העולם עתונאי
 היא אף ששהתה הישראלית, שרת־החוץ אל מיהרו כאשר אך במרחב. היחסים מערכת
 כדי האו״ם. של לא אף תיווך, לשום תסכים לא ישראל זו: להם הודיעה האו״ם, במרכז

 לכך לתת וכדי לארץ. שובה עם מיד זו הצהרה על חזרה לאי־הבנה, מקום כל יהיה שלא
 שלושה לפני ההצהרה אותה את עצמו ישראל ממשלת ראש הצהיר המכסימאלי, התוקף את

היומונים. עורכי במסיבת שבועות,
העז רצונה על והערב השכם המכריזה ממשלה׳ מצד זו מוזרה לעמדה גרם מה

ת--------------------- א --------------------מ

אבנדי אודי
 יעלה האו״ם תיח־ו כי הידיעה ויחידה: אחת סיבתה הערבים? עם בשלום (והמופשט)

בעיית־הפליטים. לפתרון הצעה אותה את בהכרח
כללי־הברזל שישה★ ★ ★

 לבחון לנו שיאפשרו אמות־מידה כמה לעצמנו שנאמץ מוטב זאת, שנעשה פני ך■
פתרון. כל /

 שיחה בכל ועולה חוזר שהוא העולם, גדולי כל על מקובל מסויים שפתרון העובדה עצם
חיו אינטרסים נוגד הוא אם לקבלתו. מספיק נימוק אינו עדיין גורמי־חוץ, עם רצינית

 אמות־המידה אותו. נפסול הלאומי, קיומנו תחת לחתור כדי בו יש אם ישראל, של ניים
הלאומית. שאיפתנו ואת המדינה צורכי את תואמות ישראליות, להיות חייבות שלנו

 אותן מגדיר הייתי דעתנו? על שיתקבל פתרון לכל החיוניות התכונות כן, אם מהן,
כללי־ברזל: בשישה כלהלן,

 העצמאית ישראל מדינת של בטחונה את להבטיח צריך הוא לכל: ומעל ראשית, •
 בחובו הצופן פתרון מלכתחילה. פסול זה, מוחלט צורך על עונה שאינו פתרון והריבונית.

איש. דעת על להתקבל יכול אינו לחסל, בא הוא אותן הסכנות מן יותר חמורות סכנות
 במילים ביצועו. של ושלב שלב בכל בטחוניות ערבויות לכלול צריך הוא שנית: •

 המעורר אך ביצועו, בתום המצב שיפור מבטיח שאמנם לפתרון להסכים נוכל לא אחרות:
המדינה. לבטחון ערבויות בחובו לשאת הייב שלב כל ביצועו. כדי תוך חמורות סכנות

 של הטוב מרצונם רק הנובע פתרון ובר־ביצוע. מעשי להיות חייב הוא שלישית: •
 חייב פתרון כל בהפסדו. יצא ששכרו סופו האידיאליסטית, מהשקפת־עולמם או מציעיו,

הנתונה. והחברתית המדינית המציאות במיבחן מעשית, להגשמה ניתן להיות
 לגשת טעם אין בעיית־הפליטים. של המוחלט לחיסולה להביא צריך הוא רביעית: •

קודם. שהיה כמו בעיקרו המצב ישאר ביצועם שאחרי חלקיים, לפתרונות
ת: • שי  צריכה לא זאת גם במרחב. כולל הסדר לקראת צעד לשמש צריך הוא חמי

 מהפכני לשיפור אוטומטית שתביא בדרך להתבצע חייב הפתרון עצם חסודה. משאלה להיות
והערבים. ישראל בין היחסים של

שית • ולמימונו. לביצועו יד לתת הגדולות ולמעצמות לאו״ם לאפשר מטבעו צריך הוא : שי
פעם מדי מציעה ישראל ממשלת אלה. תכונות החסרות לפתרון, רבות הצעות ישנן
 מפרה זו הצעה מושבם. בארצות יתיישבו שכולם בתנאי מלאים, פיצויים לפליטים לשלם

 ולא — מסכים אינו ערבי שום בת־ביצוע. אינה פשוט היא שמנינו: השלישי הכלל את
זה. לפתרון — לעולם יסכים

 ולתת הגבולות את מיד לפתוח פעם מדי קיצוניים ערביים מנהיגים תובעים זאת לעומת
מער היא והשלישי: הראשון הכלל את מפירה זו הצעה ולשדהו. לביתו לחזור ערבי לכל

מזמן. נהרסו האלה הבתים רוב בת־ביצוע• אינה והיא המדינה, בטחון את ערת
לפתרון האחת ההצעה★ ★ ★

 אותו זה כזה. ישנו לדעתי, שפרטנו? התכונות בכל המצטיין פתרון קיים אס ^1
 עם שיחה בכל כמעט החוזר הפתרון לישראל, לד,־פירה ג׳ורג׳ו על־ידי שהובא פתרון 1 1

 המפורסם הדו״ח את ניסח כאשר האמרשילד, דאג עיני לנגד שעמד הפתרון זרים, מדינאים
 אל־נאצר עבד וגמאל חוסיין שהמלך הפתרון הצדדים), כל על־ידי הכר ללא (שסולף שלו

 הפליטים ארגון נציג באוזני עליו הרציתי עצמי שאני הפתרון פרטיות, בשיחות לו הסכימו
עמם• לשוחח הזדמנות לי שהיתה הערביים המדינאים וכל הערביים




