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 החוף׳ על אחדות שנים לאחר ד,משטרה.
 כמ־ עבודה לקבל טוף, סוף הרמאי, ח הצלי

 שעמדה הר־חכרנזל, ■אוניית־הכשא על כואני
את לקבל ׳,באתי לארצות־הברית. להפליג

לש!טר ליצות יש, ו׳,״■־ע ה ־שלי, היושר תעודת הופתעה שבגליל חייתה ץ ק־..; <ת "....
דגי.״ ל כא י-ל ♦יל ״ש י״ ד,־ומנא : יל הק׳ בוס׳: אמי. שינים, לוש ש <ני 7 !1' 11

מעל ד,הירך ןךן2! *! ט ,״ת נ ש ר כעב ״השפשיים תוקפני. .-־רוח במ ־•ץ
זעף. שמו, את אי חי ע כששמ פניו. וייץ. הבריז שלי!״ ביער ש״ ־ג,ש..מישי :גי•
... אותו מהסשים ,אנחנו ^ ׳״ אתר ת ז ״או, ר ממה; 10^ ׳״סלם השש, כ; דדש ג;

. המעצר לתא ד,ובל די ד כבר לטי־ל הגישי נ, ,׳,בא׳ אשר לו, -ל ;הדש
משטרתי בבר בד קלו נת ותלו שבנמל הסמוכים. קיימת ר,,רן־ה

נמלט.״ בריין ע אתר, עצור /׳אתה יבש. עד 10 של שנתי תשלום .הרב,-
היד, לא !ודו מ כי להסביר גיסה דגן שלוש ובמשך סירב, קיבוץ ר ל■״־. אילף
אינו ולכן ר,י, בלש י. י יל בעבי מעורב מן הלוואה כל' לקבל ר, ה יבול לא ש
י*/רז•י ובוודאי ן יל כעבד החשב י, יכול ש אישור להוציא ■מיאנה : ד,קעי■ עדית,
לקרון־רכבת ־*. ד,!־על א ו* /,ע ! ז 'לא הסברי דבר. לד, הייב אי; ר,:רבן בוץ

טר. שו יווי בי לבאר־שבע ונשלח ל״י, אלף 15 במקום העניין. ־סדר ד, ;.שנה
 2.־0כ־ של שגת■־ תשלום לקבל וייץ הסבים

 תנאי ״שלו״. ערות ב ש ר,שימי עבור ל״י,
 את תשמור 'המתה ההסכם: של בלתי־כתוב

 לקיבו־ ייוודע שלא מנת על בסוד, הסכום
ה וקריית־ענבים, .מעל־,־החמישה כמו צים

 אלפי את לקק״ל תמימותם ברוב משלמים
מלכתחילה. שתבער, הל״י

א ב צ
להתייצב

מת ,54 אדאמופולוס, ארגיריס מאחורי
 ורדיפות. ייסורים של ארוכה דרך משכת

 מילדתו, מיוון גורש ,23 בן עדיין בהיותו
 היה יוונית, לספרות מורה היותו מלבד כי
 שמתה לפני גורש מצרפת קומוניסט. גם

 לישראל הגיע כאשר סיבה. מאותה שניב,
 הייסורים אך הרדיפות, הסתיימו ■ ,1952ב־

נמשכו.
ל בעל הוא היווני־אורתודוכסי ארגיריס

 לפני נפגשו הם רומניה. ילידת יהודיה, אשר,
 שבעה להם ייט וכיום בסורבון, שנה, 21

 הדת גם כי נשוי, אינו .הזוג אך ילדים.
 אינן היוונית־אורתודוכסית הדת וגם היהודית
 וישראל יוזן ואילו בגשואי־תערובת, מכירות

אזרחיים. בנשואין מכירות אינן
 הבעיה הדבר. הפריע לא הזוג, בני לגבי
 - הילדים גדלו כאשר רק מסתבכת החלה
 דתם? מהי עצמאי. אזרחי למעמד הגיעו
 יהודית. העלית: בשער הרישום פקיד קבע
ש הזהות תעודות אל הועתק אף זה ציון

 כדין דינם יהודים, בהיותם לילדים. ניתנו
 עליהם השאר: בין זו. דת בן אזרח כל

בצד,״ל. לשרת
 התעוררה כה עד 'צינה. לא השינוי

 אנדרומאק,* הבכורה, הבת לגבי רק הבעיה
 אל הגיע הגיוס, לגיל בהגיעה .20,׳ר בת

מ מכתב בעכו אדאמופוילוס משפחת צריף
 כי התייצבה, לא אנדרומאק הגיוס. לשכת
 זרה, ואזרחית נוצריה, שבהיותה סבר אביה

להח דאג בטחון ליתר משרות. היא פטורה
ה בתעודת הרשומה הדת את רשמית ליף

 אנדרו־ כי עתה נכתב יהודיה, במקום זהות.
יווניה־אורתודוכסית. היא מאק

 הית־ הגיוס לשכת דבר. שינה לא השינוי
הת אלא היו לא■ חילופי־!־,דתות כי סבורה
 בפורמא־ השיבה כן על פורמאלית. חכמות

שב ת כל חייב החוק, פי על משלה: ליות
הב ללא בצבא, לשרת ישראל במדינת קבע

 משוחררים למעשר, גזע. או לאום דת, דל
 היותם אף על והנוצרים, המוסלמים מכך

 — אנדרומאק גם חייבת כן, אם אזרחים•
 ילידת אורתודוכסית, יווניה היא אם בין

 היא אם ן לב צרפתית, - ואזרחית צרפת
ה את ללבוש — לישראל עולה יהודיה,

,״ל.צד של חאקי
 דעת על נתקבלה אף זו משפטית י דעה

 את חייב אשר בחיפה, המחוזי בית־המשפט
או! — להתייצב אנדרומאק

 נפתחו שבוע לפני התייצבה. לא ־ היא
 והעלמה לנשים, המרכזי ביתיר,כלא שערי

חוד שלושה שם לרצות נמסה אדאמופולום
 הכבאי. תה משר! השתמטות על מאסר, שי

מלכו — ר, לפג תעמוד משם, תצא כאשר
 אם נוצריה, או יהודיה היא אם ד,שאלות

 אם יקרה מה — נוכריה או ישראלית היא
להתגייס? תסרב שוב

שטרה מ
הנמלט

נכ כאשר מאוד נרגש היד, דגן מיכאל
תחנת לעבר ופנה חיפה נמל בשער נס

 אשתו היוונית, האגדה מיפהפיות אחת *
טוויה. גיבור הקטוד, של

 'לפני כי לו הזכירו באר־שבע במשטרת
טרק על כטרקטוריסט שעבד שעה שנתיים,

 ניתק ציבוריות עכורות מחלקת של טור
הס השוטר הדואר. משרד של טלפון כבל
 והמשטרה נזקים תבע הדואר כי לו ביר
 שנתיים. מזה דגן את לאןר הצליחה לא

 ניכר, מהר,״ ונגמור פעוט,'תודה ענין ״זה
לדגן• לעזור שבע בבאר השוטר

 לאחר בשחייה ארצה שהניע ),32( דגן אך
 של הבוערת אוניית־הנשק סיפון מעל שקפץ

ה עם להשלים סירב אלטלינה, האצ״ל,
 הודה. לא נימלט. עבריין הוא כי עובדה

ושוחרר. ערבות על חתם רק
לי ר כ מ ס ץ — מ ת, א כו ר  כעבור ע

 ב־ הפעם — שבע לבאר חזך מספר ימים
ביק הם פישמן. אברהם עורך־הדין ליזזית

 לא המיסמך האישום• גליון את לראות שו
 נעלם. בענין טיפל אשר השוטר נמצא.

 דגן, הודיע ערבות,״ אין אישום, אין ״אם
סירבו. השוטרים ערבות. לתת בסרבו

 נאווי, אליהו השופט אל מיהר פישמן
נ ששילם הסכום את לו להחזיר ביקש
 ציודה נאווי הסיפור. כל את לפניו גולל

הערבות. סכום את מיד להחזיר
 מספר ימים כעבור דגן הופיע כאשר

 השוטרים לעומתו חייכו הנמל במשטרת
 שי העיקר אבל מצטערים, ״אנו בחביבות.

 על עלה להם, הורד, נגן נגמר.״ הכל
 זחסל־נ — הר־הגלבוע — אחרת אוניה

 שיעשה הראשון הדבר כי הבטיח לידידיו׳
 על מהמשטרה פיצויים לתבוע יהיה בשובו
לס שנגרמו והנזקים מעצרו

משפם
ה נ ה ס ת ה מ׳ ״ ז ו ז מ ה

 בריאתו. מטבע מסוכן הי ״בעל חידה:
 — אכזריות תכונות לו ויש חדות שיניו

 באמצעי־ לאחוז בר־דעת אדם כל ועל
 וחלש זר כל לנשוך מנהגו מפניו. זהירות

 אינסטינקט מתוך מבחין, כשהוא קטן, או
זה? מר, עליו.״ להתגבר שאפשר אנוכי,
 לחידה כיתרון השבוע, שהציע,. אחד איש

החיה טרייביש. יהודה השלום שופט היה
 אלה במילים תיאר שטרייביש המחרידה

קטן. כלב פסק־דינו: בגוף
 נגד משפט המשטרה כשהגישה זה היד,
 חמש שבמשך על גרינשטיין, ׳ יעקב הפועל
 הזעיר מכלבו הצפויה בסכנה הש לא שנים
 פחזותו ״על־ידי לו איפשר הסביבה, לילדי

ארבע. בן ילד .למרוט הפלילית״ ורשלנותו
 את טרייביש קנס הקולעת .לחגורה נוסף
 שחלק מי שנמצא אלא לירות. 40י־ הפועל

 טרייביש. השופט של החידה פיתרגן על
 בית־ בפני לערעור, פסקלהדין הובא כאשר

שופ שלושה של בהרכב המחוזי, המשפט
חיוכי את להסתיר השופטים .יכלו .לא טים,
גריגשטיין. של הרשעתו את פסלו הם,

הוזי
ע ג ב פו נ ג ר, ב טו  לאחר באבו-גרש, פ

 בלו־ היורה אקדח־מלכודת גנבו שאלמונים
ה מודעות המשטרה פירכמד, ההדק, על חז

 דא* כל . . . לד,זד,ר הגנבים את מבקשים
ם ר. לי צ ע  אלימי מש־ נעצר בקרית־גת, נ

 שכרות בשעת ציבורי, במקום התפרעות על
. ; ה . י ה. קנ פ שיי מ  שיעד לאחי בעכו, כ

 של לבקע ברזל מוט להפנים נהג 15 בן
 בדרך ' לסחוב למאגנטים, בית־הרושת קיר

על הילד נעצר הקטנים, את-המאגיטים זו
ן . . . בעל־המיפעל תלעות פי כו  סי

. עי צו ק עי י שפקח שעה בירושלים, מ
 אי־הסרת על עירור קנם לגבות י בא רוני

■הת נחלת־אחים, בשכונת בית מחצר אשפה
 הבית,. בחצר המפוזרים שיירי־מזון על חלק
רגלו. את שבר
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 נציגי ישתתפו בה בינמשרדית, ועדה זאת תהיה הפליטים. להחזרת הרשות בישראל תקום
 משרד־המשטרה, החקלאית, משרד משרד־המסחר־והתעשיה, משרדהאוצר, משדד־הבטחזן,
 מיניסטריון אז קיים -היה כבר אם ומשרד־הבריאות. משרד־הסעד והתרבות, משרד־דהינייך

<- נציגו. גם כמובן, ישתתף, המרחב לעניני מיוחד
 לבחרו שיש ומעוף, תנופה בעל אדם — הפליטים לעניני הנציב יעמוד .־:רשות בראש

במדינה. ביותר המעולים כוהות־הבשיזע מבין
 הפליטים. רצון את שחקרו המשותפות הוועדות של הדו״חים יגיעו .הזאת הרשות לידי

 לגשת הרשות תוכל בשיבה, בחרו פליטים אלף 200 כי החקירה, בתום למשל, יתברר, אם.
 הרוצים־בכך את להחזיר המדינה התחייבה החדשה המדיניות בהצהרת המעשית. לעבודה

 בשנה שיוחזרו הפליטים אלף 20ב־ ת הרש תבחר לכן שזזת. שנתיות מכפות בעשרי
זאת? תעשה כיצד הביצוע. של הראשונה

★ ★ ★
מכונות כאמצעות כחירה

88—3086811י1114111^1*•
ת ,ף* ל ע א ש מי  על ביותר מפ!רט שאלון המעורבות הוועדות תמלאנה הפליטים, של ה

 המשפחה, הרכב לגבי הדרושות השאלות כל את יכיל זה שאלון פליטים. משפחת כל-4
ועוד. ועוד המקצועי, כושרם יניה, חינוך עברה,

אדירה. כרטיסיה תיווצר כך הרשות. של הגדולות ל&כוגות־המיון יימסרו אלד. שאלונים
לחזור. המבקשים הפליטים זהות על האינפורמציה <̂ל את ■שיכילו ;■־נוקבים, כרטיסים של

 כי ההגיונית ההנחיה את הרשות תקבע לשיבה, הראש־נים ,המועמדים את ליהוד בבוא־
 לקליטה. ביותר הנוח ביותר, הבטוח האנושי החומר 'יחזור לן־אישיונה

 רוצים אנו ויקבע: שרותי־ד־,בטחון נציג למשל, יקום, הגממשרדית הוועדה .בישיבת.
 האלמנט זהו קדעלזנו, בית־הספר. לגיל מתחת ילדים להם שיש העמידה. בגיל שים, פגו

 בגיל נמצאים ההורים ואילו שיטתי, עויין חינוך ספגו לא הילדים — ביותר הבטוח
מסוכנות. מהרפתקות :אותם־ שירחיק

 אדמה של דונמים אלפי כך־וכך במדינה יש ויקבע: משרדי,חקלאות ■נציג יקום אחריו
 זו אדמה על בלתי־מעובדים. נשארו כן ועל בטרקטורים, לעיבוד מתאימה •שאינה הררית,

זה. מסוג אדמות בעבר שעיבדו פליטים אלפי כך־וכך מיד ליישב׳ אפשר
 אלפי בכך־וכך רך צ יש הבאות הפיתוח בעיירות יקבע: מעזרד־המסחר־והתעשיה •נציג
 מיד לכונן יציע האיש כי (,■׳תבן •מסולם. טכני כושר בנקל להם להקנות •שאפשר אנשים

 המקצועות, את ירכשו שהפליטים כדי ,במחנות־ד־,פליטים מקצועית להכשרה מתאימים קורסים
לשיבה). המתנתם בתקופת ־ד ע התיכנון, לפי הדרושים

 דבר החדשים, בתי־־ספר של הקליטה אפשרויות על ידווח משרד־החינוך־והתרבות נציג
הלאה• ובן הלאה וכן שנה. באותה לשיבה שתיבחרנה י ־ת המשפה היקף על שישפיע
 יהיה הממשלתיים, המשרדים כל של וההפתייגויות הצרכים בי יהשיון שיובאו אחרי

 יועברו אלה הנחיות הראשונה. בשנה לקלוט הרשות מעוניינת ■משפחות אילו למדי בריר
 שתוציא — המכונה דרך יועברו הפליטים משפחות כל כרטיסי החלשות. למבונות־המיון'

/ אלה. להנחיות ביותר המתאימות המשפחות 4000 את בנקל
הראשונה. בשנה שיוחזרו ..המשפחות4000 אלה יהיו

 חברתית פעולה כל והבעיות. הסכנות כל את חיסלנו בכך כי עצמנו את נשלה אל
וההגיוני היעיל התיבנון אולם בלתי־צפויות. בעיות תתעוררנה ותמיד בסכנות, כרובד,

מאח

21 נ ב א

שוחנת הוועדה הג
 הצי לעיני שהצטיירה

מומחה נראה בציור

 להחזרת הישראלית הרשות של הראשית
 כפי הערביים, הפליטים ונציגות הפליטים

 ).877( הזה בהעולם שנים שש לפני שפורסם בציור בק, שמואל ר
הממשלה. של השיקום תוכניות את הערביים לחברים מסביר ישראלי

ה *ג&י ה ז מ ת כ בו כו יפני עומדת המדינה חמורה: אזהרה על ישראל שרי חוזרים ש
לעבודה. וזקנים נשים לגייס צורף יהיה עובדות. בידיים מחסור של ממאירה בעיית

 אלף 100 בממוצע המדינה קלטה. בהן בלתי־מוגבלת, עלייה של שנה שתים־עשרה אחרי
הסוגים. מכל לעובדים לחקלאים, לפועלים, המדינה משוועת — לשנה עולים

 השנים עשר תוך השלישי, המיליון לקליטת תוכניות על שרי־המדינה מכריזים שער, אותה
 ׳בדיוק יודע איש אין שוב שהפעם אלא לשנה• .איש אלף 100 של עליה שוב — ■הבאות
שעה. .לפי נדלדלו, פשוט העלייה מקורות זה. מיליון לקחת מניין־

 הן — איש מיליון לקלוט והנכונות עובדות, בידיים המחסור — ׳ אלה עובדות שתי
 במאמרנו לישראל. בשיבה שיבהרו הערביים הפליטים קליטת על לדיון המציאותי הרקע

 עשר תוך פליטים, אלף 200 של לשיבתם להתכונן שיש מסקנה לכלל הגענו הקודם
שנה. בכל נפש אלף 20 לשיבת היינו — שנים

 לא נוספים, תושבים מיליון לקליטת מעשי תכנון קיים ובה עובדים, הסריט בה במדינה
ביותר. חמורה כלכלית בעייר, תר,־ה.זאת

הפליטים להחזרת הנצים★ ★ ★
ם יחזר* יף טי לי פ ייקבעו כיצד התור? את יקבע מי סדר? איז־, לפי ד ה

העדיפויות?
 תוך המדינה, על־ידי ייקבע החוזרים ״תור כי תוכניתנו של בראשי־הפרקים קבענו

 המדינה אשר המרכזיות, התביעות אחת זוהי והבטחוניים״. הכלכליים בגורמים התחשבות
הצדדים, כל לטובת — הפתרון הצלחת רבה במידה תלויה בד, כי עליהן. לעמוד חייבת
 של גרע־ן בהם יש הרי היסטארי, באופן מיפרזים הפליטים שיבת מפני החששות כי אף
 וכלכליות בטחוניות בעיות לעורר באמת יכולה וכפוייה, בלתי־מחובננת מבוהלת, חזרה אמת.

ויעילה. תוכניתית בצרה שיבוצע פתרון כי לא ביותר. חמורות
בעיית־הפליטים, לפתרון החדשה המדיניות על נשיא־ר,מדינה של החגיגית הודעתו למחרת


