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ל צי כ  ח
סיני האי

חוויה שכולו אחד בטיול
 על לך מגישים תיור״ דן ו״אגד תיור״ ׳אגד

 מפואר, באוטובוס ימים, 5 בן טיול גלגלים
והמרתקים. המעניינים למקומות

 א-שייך, שרם פיראן, נוה קטרינה, סנטה מנזר
ועוד. נצראני ראס

 תיור״, ״אגד במשרדי והרשמה: פרטים
הנסיעות. סוכני כל ואצל תיור״ דן ״אגד

עצור
 נרפאו אנשים מאות כי הידעת

 דיכאון, כגון: שונים מתסביכים
 פחה ראש, כאבי עצבנות, מתח,

 ומחלות רצויים לא הרגלים גימגום,
אחרות פסיכוסומטיות

ההיפנוזה בעזרת
 ״אל־על״, בבנין חינם וייעוץ פרטים

 ת״א, ,32 בן־יהודה רחוב ,403 חדר
.19.00 עד 16.00מ־ ,58940 טלפון

ר ה ו ז

במדינה
העם

 לחוד שמועות
ד עובדות לחו
ה שאפפו הרמזים ההשערות, השמועות,

 יארינג, גונאר של התרוצצותו את שבוע
 מתקרב סוף־סוף כי הרושם, את ליצור יכלו

למרחב. השלום
 שליח״ של הנייטראלי בסיסו קפריסין,

 ימוד תנחת שבו כמקום לפתע נראה האו״ם,
השלום.

ה והערפילים לקיצו הגיע השבוע אך
 האופטימיים, הרמזים במקום התנדפו. ורודים

ובירו בקאהיר, בניו־יורק, — מדינאים החלו
 נכשל. יארינג כי דעתם את להביע — שלים
 היה לניו־יורק, או־תנאט על־ידי נקרא כאשר
יסודי. לחשבון־נפש היא שהכוונה ברור
 מאז שחלפו החודשים שלושת במשך כי

 מהותי שינוי שום חל לא השליחות, התחלת
 ישראל הצדדים. שני של המוצהרת בעמדתם
 תנאים ללא שיחות על להתעקש המשיכה

 בכך לראות המשיכו והערבים מוקדמים,
לכניעה־מראש. דרישה

ש נוספות, עובדות נקבעו זמן ובאותו
 על הסבר. מציאת על להקשות רק יכלו
לשאיל בתשובה אשכול, לוי מסר מהן אחת
להת בקשות 24 מתוך כי גילה, הוא תה:

.17 כבר אושרו נחלות,
 במפורש: לחזח הורשה עליה מהן, אחת

ים־המלח. חוף על קליה, ליד התיישבות

דיעות
 — יאיר נרו

? מי ל
 שטרן, (״יאיר״) אברהם לח״י', מנהיג

 היכן — היום חי אילו שנים. 26 לפני נהרג
 יאיר, למות ביום־השנה השבוע, עומד? היה
 אי- מאשר יותר כך על הוויכוח נטוש היה

פעם.
 ד״ר בהנהגת לח״י, ותיקי של אחד פלג
 מספח היה יאיר טוען: אלדד־שייב, ישראל

עב באימפריה דוגל המוחזקים, השטחים את
השלמה. בארץ־ישראל רית

 של יורשו בהנהגת לח״י של אחר פלג
 פרידמן־ילין) אז (שנקרא ילין־מור נתן יאיר,
השת כי מבין היה חי, אילו יאיר, כי טוען
המר הבעייה עתה היא במרחב ישראל לבות
מהפ דרכים מוצא והיה המדינה, על כזית

ומדי ישראל של פדרציה למשל: לכך. כניות
ילין־מור. דוגל בה פאלסטינית, נה

 בשבוע ? מחתרת מצליחה מתי
 בירושלים, הפדרציה למען באסיפה שעבר,

 מנסיונם מעניינת מסקנה ילין־מור הסיק
 במלחמת־מחתרת. ושלו יאיר של האישי
 אירגון־ מצליח מתי לשאלה: נגעה זו מסקנה

 הפאלס־ המחתרת סיכויי הם מה מחתרת?
זה? נסיון לאור אל־פתח, של מסוגה טינית,

 במל־ לח״י פתח ״כאשר ילין־מור: סיפר
 היישוב היה ,1941 בשנת חמת־השיחרור,

 רעיונו את הבין לא היישוב נגדו. העברי
 הבריטים, חולשת את לנצל שרצה יאיר, של

משל הארץ את לשחרר כדי המלחמה, בימי
 בגב סכין נעיצת בכך ראה היישוב טונם•

 נתן לא לכן הנאצים. נגד המלחמתי המאמץ
לברי היה וקל לח״י, לאנשי מחסה היישוב

 אחד־ אותם הרגו האנגלים אותם. לחסל טים
 שהיתר, מבלי עצמו, יאיר את גם רצחו אחד,

 היישוב!״ מצד תגובה
 שנים, כמה כעבור המצב היה לגמרי שונה
 לח״י, הצליח אז מלחמת־העולם. סוף לקראת
 השלטון את לאלץ פעולות, של בשורה
ה נגד ודיכוי מעשי־תגמול לבצע הבריטי
 אנטי־ברי־ ,אווירה יצרו אלה מעשים יישוב.

מבו היו לא שוב לח״י אנשי בארץ. טית
 ועזרה. מחסה להם נתנה האוכלוסיה דדים.

הצ כך למאבק. הצטרפו וההגנה אצ״ל גם
 מלחמת־המחתרת.״ ליחה

 של המסקנה פיתרץ. על-ידי חיסול
 דאוכלוסיה כאשר נכשלת מחתרת ילין־מור:
 זוכה היא כאשר מנצחת והיא אותה, מחרימה
האובלוסיה. לאהדת

או נכון ילין־מור, לדעת היום, של במצב
 אם הפאלסטינית. המחתרת לגבי הדבר תו

את נגדה שתקומם מדיניות ישראל תנהל

 ישראל״ חרות ״לוחמי — לח״י השם *
 יאיר. של מותו אחרי רק לאירגון !ניתן —

 הצבאי ״האירגון האירגון נקרא חייו, בימי
 ״האירגון נון לחבדיל — בישראל״ חלאומי
 פרש ממנו באר׳ן־ישראל״, הלאומי הצבאי

.1940 בקיץ

1591 הזה העולם8


