
במרינה
העם

ל שי□ ציניור־־ם ע ואנ
 הגבעות. את כיסה חרציות של זהוב מרבד

 דרכים. בשולי רמזו כדם אדומים פרגים
 על ערביים זאטוטים שמרו ערה בוואדי

 חמדניות. נשים מפני הפורחים השזיף עצי
 בשפת מכוניות של שיירות עמדו בשרון

 את במרץ קוטפים כשנוסעיהם הכבישים,
 כזיקוקין־ שהתפוצצו הריחנית, השיטה ענפי

מרהיבי־עין. די־נור
 קארניבאל של למיגרש דמה נצרת מרכז

 האחת נדחקו הצבעים כל בנות מכוניות כפרי.
 ענפות, משפחות צעירים, זוגות רעותה. אל

כשהם הרחובות, את מילאו וקשישים ילדים

 בה התנהלה מדינת־ישראל הקמת ״מאז
 לזרוע היתר, שמטרתה מתואמת, תעמולה

 כדי הכל נעשה העמים־האחים. בין פילוג
 כאוייב הישראלי, בעיני הערבי, את לתאר
 הבעייה מן תשומת־הלב הוסחה כך בנפש.

 הפרד הנושנה: השיטה באמצעות האמיתית,
ומשול.

 לתרמית. התפתה לא הישראלי העם ״אולם
 ישראל, ממשלת של הרשמי הקו למרות

 בצפון־אפריקה, הצרפתית במדיניות התומכת
ה אופוזיציה התגבשה באלג׳יריה, ובעיקר

 ביטוייה את מצאה היא והולכת. מתחזקת
שונות.״ בצורות

 אוייבי המלחמה״. ראשית ״מאז
ב יזלזל הפל״ן כי ניבאו הישראלי הוועד
אחרי עתה, רק שהתגשמה הישראלית, יוזמה

שאלתך מהי - מ

ה י ב נ י ד נ ק ס ה! ב תמלאנ
ג ובייאכטה, בסירה שייט שחיה,  דיי
- הטבע בחיק מנוחה להרים. העפלה

העירוניים מהמרכזים בלבד דקות מרחק
והמותרות. הבידור סוגי כל בהם

0ס.א. משרדי אל או שלך הנסיעות לסוכן פנה
ידוש,לים אביב תל־
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החופשית אלג׳יריה למען הישראלי הוועד על הפל״ן בטאון
המחתרת מן קול

 בחוסר־סבלנות וממתינים בעליזות מתלוצצים
 במהרה המלאות. במסעדות מקום להתפנות

 מאפיות בכל והפיתות ככרות־הלחם אזלו
העיר.

 דיזנגופיות נערות־זוהר עמדו בטבריה
 של החלונות ליד מעריכי־עצמם ובני־עשירים

 אל זועמים מבטים שלחו הפאר, מלונות
 שהקימו נועזים צעירים המעוננים. השמיים

 טבעו כימעט הכינרת, בשפת אוהלים להם
ה את פיתאומי שבר־ענן שטף כאשר בהם
 את הרס ובלתי־רגיל זועף גשם אותו עיר.

 טבריה, לחמי נזקים גרם דגניה, חגיגות
 הוא הכביש. על אדירים גושי־בזלת גילגל

 שהגיע צוהל, נוער של למיטען הפריע לא
 לתוך להשתפך תנועת־נוער, של במשאית
העלומים. כוח במיטב ולצרוח הקרה הכינרת

 לגבעות, מעל חגו חסידות של להקות
 כשהן מטוסי־סילון, של כלהקים בערב נחתו

מופתי. בסדר נערכות
 שלודה היתד, הארץ תשכ״א. פסח עבר כך

 אילו ובעתידה. בעצמה בוטחת ומאושרת,
 לבטא ובני־האנוש הפרחים הציפורים, יכלו
 יפים. החיים אומרים: היו רגשותיהם, את

 נאומים שום הנאצים, מימי זיכרונות שום
 עלילות שום מחרחרי־ריב, פוליטיקאים של

 הפרחים כי אותם. יקלקלו לא וקנוניות,
 יקימו ובני־האדם ינדדו הציפורים יפרחו,

 עם יחלוף האחרון שהנאום אחרי משפחות
הרוח.

מרחביים יחסים
ה ר כ ת ה מי ש ר
 באל־ לוחמי־החופש כל כי נדאג ״אנחנו

ב תקימו אם יוזמתכם, על ישמעו ג׳יריה
הב האלג׳ירית,״ המהפכה למען גוף ישראל

 כרים, בלקאסם חודשים ארבעה לפני טיח
 הזמנית, האלג׳ירית הממשלה של שר־החוץ

 המיסמך ארצה הגיע השבוע כהן. לשלום
מתגשמת. ההבטחה כי המוכיח הראשון

 שולח, של כתובת ללא סתמית, במעטפה
החופ אלג׳יריה למען הישראלי לוועד הגיע
 אנטי־קולוניאליסט וריטה של גליון שית

 הבטאונים אחד אנטי־קולוניאלית״), (״אמת
 זה, גליון בצרפת. הפל״ן של המחתרתיים

 תוך ובאלג׳יריה בצרפת והמופץ המודפס
 הרשמית הידיעה את הכיל סכנת־נפשות,

 — הישראלי הוועד הקמת על הראשונה
בו. רשמית והכרה

 הפל״ן, דובר כתב ״העמים־האחים״.
זו: בידיעה

 הגיעה כבר האלג׳ירית שמלחמת־השיחרור
 רבים כי ידע הפל׳׳ן אולם נצחונה. לסף

 מזה האלג׳ירי במאבק תמכו הוועד מחברי
בידיעה: הפל״ן דובר הדגיש רב. זמן

ת הפעולה פירסמה 1958ב־ ״כבר שטי  ה
 רשמית תכיר ישראל כי דרשה בו גילוי־דעת,

 האלג׳י־ הרפובליקה של הזמנית בממשלה
 ההשפעה בעל השבועון הזה, העולם רית.*
 ראשית מאז דרש, במדינה, ביותר הרבה

 הממשלה כי האלג׳ירית, מלחמת־השיחרור
ניט לפחות או פרו־אלג׳ירי, בקו תנקוט
ראלי.

 הכירו מלחמת־השיחרור, החרפת ״עם
 בה. פעיל חלק לקחת בצורך השונים החוגים

 הממשלה נציגי עם במגע באו מהם כמה
 בצרפת. הפל״ן, ועם הזמנית האלג׳ירית

 אלה, מגעים התחלת על ובארצות־הברית.
 הישראלי הוועד ,1960 בדצמבר 27ב־ הוקם
ה למען ת.״ אלג״רי שי החופ

הדו הוסיף הלוחם. הצבא למפקדי
המחתרתי: בר

חשו אישים 16 על־ידי נוסד הזה ״הוועד
 אוהדים מצא הוא ומוסלמיים. יהודיים בים,

 במדינה. המפלגות כל אל פנה הוא רבים.
מת הוועד אליו. להצטרף ממנהיגיהן ודרש

 באלג׳יריה, היהודית ד,קד,יליד, אל לפנות כוון
 לימין בגלוי להתייצב עליה להשפיע כדי

תבועת־השיחרור.״
 לאלפי הראשונה בפעם נודע זו בצורה

̂  ולמפקדי ובאלג׳יריה, בצרפת פעילי־מחתרת
 פועלת שנים מזה כי הלוחם, האלג׳ירי הצבא

 כי אף במאבקם, התומכת תנועה בישראל
 כאשר הזר. בכובש תומכת ישראל ממשלת

העצמ אלג׳יריה שליטי יהיו אנשים אותם
בליבם. שמורה זו ידיעה תהיה אית,

מנגנון
היועץ ת ע־.מ

ש מאמין שאיני היא שלי המוצא ״נקודת
 אני ישראל. מדינת את לאהוב יכול ערבי
 ההפך, להוכיח שיכול מי לכל אתגר קורא
 אותנו. יאהבו כי מהם לדרוש יכולים איננו

אווילית!״ תהיה כזאת דרישה
 הכרזה. להשמיע הצעיר האיש סיים אך

 הצעירה הלישכה חברי באוזני זו נמרצת
 <י להשמיע ניגש התל־אביבי, פארק במלון
לחשוב חייבים ״אנו לגמרי: הפוכה תביעה

ה גילוי־דעת *  ב־ השאר, בין פורסם, ז
>1096( הזד, העולם
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