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הגילוח משחת

..אוליביה־
 פלסטית בשפופרת

 — מסוגה יחידה
 מכסימלי חסכון
המשחה בניצול

 למשתתפי
הפעילים כנס

 קר־ ברחוב יתקיים הכנס
ה .14 ליבך ח י ת פ  ביום ה
 באפריל, 11 זה, שישי

* בערב. 8.30ב־ ה ל י ע נ  ה
 5ב־ שבח, יום למחרת,

אחרי־הצהריים.

 נשלחו לדיון ראשי־הפרקים
ייכנס. שהוזמנו לחברים,

ע י פ ו ה
של ספרו עממית, בהוצאה

 דאלי סאלבדור
גאון" של ״יומנו

 הספרים חנויות בכל להשיג
ל״י 4.30 המחיר

■ ■ שות ■ ^1■ שם□ נ ■ ■
)15 מעמוד (המשך
 איש הצעיר, השומר חניך שכם. מושל
החינוכ בסיפורים שהתפרסם נירים, קיבוץ

עו צבי קודמו, המישמר. בעל שפירסם יים
 המצב שינוי עם הליברלי. הקו את סימל פר,

 בלהב נהרג קרבית, ליחידה העברה ביקש
 ״כעל עליו, אבלים שכם בני אל־פתח. עם

מורא. נתיניו בלב מעורר גבעולי אדם.״
היחד■ הנשים, בסיפורי האמת מה כשנשאל

 להצטלם גם להשיב,״ לי ״אסור תשובה: לו
 טוב. אומרים: הנכבדים אולם לא. אסור היה
מגבוה.״ הוראות ממלא רק הוא

במאמצי השובתות הנשים שנכשלו אחרי
 לראות בקשתן את המושל, בפני להביא הן
 את הסתירו הן והעצורות, העצורים את

 כדי על־ידי שפוזרה בהפגנת־רחוב, השביתה
נח מהן באלות, שימוש תוך חות־הביטחון

ועוברי־אורח. נערות נשים, עשרות בלו
 קיבל דיין, משר, במקום הופיע למחרת

ה נציגות נשים, ושלוש נכבדים משלחת
מתורגמן. באמצעות איתם דיבר שובתות,
 ״היד סיגנון דיין בפי גם היה הפעם
 על תגובתו זאת היתד, הסתם מן הקשה.״

ה ״ראש בעיר. המחתרת של כוחה עליית
 אמרר, מאיר, גולדה הגברת שלנו, ממשלה

ה ארבע החלטות את תקבל לא שישראל
 ניכנע לא ״ואם אמר, הגדולות,״ מעצמות

 חושבים אתם האם — הגדולות למעצמות
בשכם?״ למיידי־אבנים שניכנע

 עלולה כך, יימשך המצב ״אם דיין: הוסיף
 הבתים הריסת שנייה. ויאט־נאם להפוך שכם

ו מעשי־החבלה, יימשכו עוד כל תימשך
בית!״ אחר בית שכם תיחרב אפילו

 הירדני הפרלמנט יו״ו אל־מצרי, חיכמת
 שקולים. כוחות היו ״בוויאט־נאם לשעבר:

 בלתי־מזויינים, כאן אנחנו צבא. מול צבא
מודרני.״ צבא מול חסרי־מגן,

ה ״הריסת העיר: מנכבדי טוקאן, חאפיז
 שלא בתים הורסים כי צודקת, אינה בתים
 של בית שהביא: הדוגמה דבר.״ בהם נמצא

שנהרס. דירות, שש בן טוקאן, חמזא קרובו,
 אל־נמר, ראשיד שר־החקלאות־לשעבר,

ה כוחות אנשי כי טען מיקווח־ישראל, חניך
 במו־עיני ,.ראיתי בתלמידות. מתגרים ביטחון
 והנד, ברחוב. עברה 9 בת ילדה מיקרה.
 אותה וקיללו קליפות, עליה זרקו חיילים

 הילדה הידועות. הערביות במילות־הגנאי
החיי בדרכה. והמשיכה קללות להם השיבה

 גררו בשערותיה, תפסו אחריה, רדפו לים
 ולקחו בעיטות, כדי תוך למכונית אותה
 עב להתקשר ניסיתי בלתי־ידוע. למקום אותה

 ליריחו להגיע יותר לי קל אך המושל,
למושל.״ להגיע מאשר
 זה, לסיפור להתייחם מוכן היה לא דיין

למושל. לפנות יש תלונה שבכל אמר

פוצצו \זאוגליפ גבז־
 הוא הצעה: הציע הכיטחון ר 000

 השפוטים העצורים, כל את ישחרר
 שהנכבדים אחד: בתנאי למשפט. והממתינים

בשכם. תקרית שום עוד תהיה שלא יתחייבו
הסכימו, אילו תחבולה. בכך ראו הנכבדים

 על שליטה להם שיש בכך מאשרים היו
 אחו מזמן איבדו למעשה אך מעשי־הטרור.

 לא ״אנחנו הציבור. ועל הנוער על השליטה
יג אכזרי יחס ״אבל השיבו. חברת־ביטוח,״

 וכל הקיצוניות.״ הפעולות את בהכרח ביר
התנגדות. תהיה כבושה, תהיה ששבם זמן

 בשעתו כי דיין סיפר הבתים, פיצוץ לגבי
 פוצץ וכאשר (האנגלים). אל־אינגליז נגד לחם

 וצעירים הוא נעצר טמרה, בכפר צינור־הנפט
אחרים.
 את אז האשימו לא שהאינגליז בטוח ״אני

 הפסיקו ביתך!״ את פוצצו ולא ז״ל, אביך
טוקאן. חאפז

 המוכתר,״ בית את אבל לא, ביתנו ״את
דיין. השיב

ה נשארה המקום, מן יצא שדיין אחרי
 תת־אלוף ושומרון, יהודה מושל עם משלחת

הוכ זמן באותו המקומי. המושל ועם ורדי,
 מכוסים ופניו כשראשו ,4 בן ילד לחדר נס

 הילד זאת? לו עשה מי וחבלות. פצעים
 אל־ ״עבקר בבכי: ואמר קצין לעבר הצביע
אחרי היהודיים). (כוחות־הביטחון יהוד״

 של ולמישלחת לראש־העיר־בפועל, ניחן כן
 אודותן אשר העצורות, את לבקר נשים,
 אליהן נלווה רבות. שמועות בעיר הופצו
המימשל. של קצין

 בשירי המשלחת פני את קיבלו העצורות
 שהוכו אך עונו, לא כי סיפרו הן אליפתת.

 אל־ אמנה מהן, אחת ובייחוד עכוזיהן, על
 שביתת־ שבתו 18ה־ בנות .15ה־ בת חנבלי

יומיים. של רעב
ה אחת משפחת בית פוצץ כבר בינתיים

 עם יחד •14 בת אל־שינאר, סובן עצורות:
 מדי־ מלבד — בו היה אשר כל נהרס הבית

הנערה. של הצופים
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