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 העתידות מגדת
חל י ר לו

 18 אלנבי מרחוב עברה
:חדשה לכתובת

4 פדויים רח׳
התימנים. כרם פינת

 יהיו! הקבלה שעות
בערב. 7 עד בבוקר 10מ־

חדש פוח - הזה העולם תנועת
חיפה חטיבת

מזמינה

 רמת־גן, חטיפת
ובני־ברק גבעתיים

לאסיפודהסברה על: מודיעה

 ,20.30 בשעה ,29.6.66 חמישי ביום
א׳ 32 או״מ שבשד׳ במועדון

אסיפה
ישתתף:

סגל שמואל עו״ד
בקפה 5.7.66 רביעי ביום

הלאה? מה - נסתיימה המלחמה 20.30 בשעה עצמאות,

ם ע ה
יגעי

ביניים
מצב־ביניים. שורר בישראל
 חלף. המדהים הנצחון של הראשון הרושם

מקו את לפנות מתחילה הרוננת ההתלהבות
 השי תוך שהושג, מה על שקט לסיפוק מה

השכולות. המשפחות בצער תתפות
ה השטחים גורל על הגדול הוויכוח אך

 מונעת הממשלה התחיל. לא עדיין כבושים
 נדחה. הוא עצמה בממשלה בכנסת. אותו
מצומ חוגים רק כיום מדברים בציבור ואילו
 עצמו העם מגובשות. תוכניות בעלי צמים,

הבעייה. עם להתמודדות הגיע לא עוד
 כלי את הישראלי ברחוב לשמוע אפשר כך

 עוד רוצים הערבים ב״אם החל הנימות!
 וכלה פעם!׳׳ עוד הראש על להם נתן פעם,

 לא זה שלום. של פתרון למצוא ב״צריכים
למלחמה.״ שנים כמד, כל לצאת עסק

 חלקה' — דיין משה למען הגדולה התנועה
שכ — מפוברקת חלקה ועממית, אותנטית

 אותה, להחיות מנסים עוד קטנים חוגים כה.
 המפלגות, לעסקני עבר האמיתי המאבק אך

 ״לעצור כדי מסובכים תימרונים המנהלים
חזקה״. הנהגה למדינה ״לתת או דיין״, את

ה יתחילו מחר יודע: הוא מחכה. העם
בעיות.

 חרות ח״כ שאמר כמו אך, קשות. בעיות
 מתפללים היינו חודש ״לפני שופמן: יוסף

כאלה.״ בעיות לנו שיהיו

ה מ ח ל מ ה
ם ת־ד מנו

מגווה־מידצה
 בבית, שגרים ההגונים, האזרחים רק לא

 תושבי העבריינים, גם ישראל. את אוהבים
שלהם. המדינה את אוהבים בתי־הסוהר,

הימים. ששת מלחמת הוכיחה זאת את
ל להתנדב ביקשו אסירים של רב מספר
 להוסיף הציעו אפילו הם קרביות. יחידות
 ישתתפו בהם הימים את מאסרם למכסת

בקרבות.
 לבית־ שפרט כמובן במדרכה. תנצחו

 אך לשחררם. רשאי איש היה לא המשפט
 במלחמה להשתתף יכלו שלא האסירים גם

אחרות: בצורות השתתפו — קרבי באופן
 לעבודות יצאו תל־מונד מכלא נערים 30

וחפי מקלטים הקימו הם בסביבה. חפירה
 ובגוש באבן־יהודה ציבוריים, בגנים רות,

תל־מונד.
 המסוכנים שהם רמלה, מכלא האסירים
 מעץ־ שש־בש קופסאות 50 גילפו בעבריינים,

ו אסירים 280כ־ צה״ל. עבור מתנה זית,
 דם מנות תרמו — רמלה כלא סגל אנשי

,.הסואה רשתות וטח צה״ל, לחיילי
מוע ברובם שאטה, מכלא עבריינים כמאה

לצבא. מדמם לתרום הם אף התנדבו דים,
 330כ־ נאספו ומעשיהו, דמון בבתי־הסוהר

דם. מנות
 בלבד, נשים המחזיק נוה־תירצה, בכלא

 על- מנות־דם, 33 ניתרמו במספר כשלושים
 תפרו גם האסירות וסוהרות. אסירות ידי

 חיילות עבור מפות־שולחן עשרות ורקמו
 ״תנצחו הברכה: את רקמו ועליהן צד,״ל,

הביתה.״ בשלום ותשובו במערכה

ה דודה מ או
השאר וכל

--------------------1!  יחי־ רוב המשיכו ימי־הקרבות, בעצם גם
ש הקרביים הדפים את לפרסם דות־הצבא

 של הקרב גליונות בכולם, המפורסם להן.
 באלפי השבוע נמכרו שהעתקיו חיל־האוויר,

 ספק, ללא מכולם, ביותר האמנותי עותקים.
 שלחמה החטיבה של בטאונה אש, עלי הוא

הסורית. ברמה
ש קניספל, גרשון עורכו, יוצאי״דופן.

 ה־ של הראשון המשוריין הטור עם נע
 ה־ של הצבעוני הרקע על הנציח זחל״מים,

ה את דווקא אלא הקרבות, את לא גליון
ל אותם הפכה שהמלחמה הקטנים, אנשים

גדולים.
 הדרמאטיים בציוריו בעבר שעיטר קניספל,

כ מהפכניים, משוררים של יצירותיהם את
ב הפעם, רשם צטניק, ק. ושל ברכט של

יוצאי־ של דמויותיהם את שקטים, קווים
)11 בעמוד (המשך

1556 הזה העולם€


