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הנוער מועצת דבר
 :הבאות ההחלטות הוחלטו רביעי מיום הנוער מועצת בישיבת

 חדש כוח — הזה העולם של הנוער תנועת לחברי עבודה מחנה

 שבעמק נווה־אור בקיבוץ 22.7.70ה־ עד 15.7.70ה- בתאריך יערך

 איש. 25ל־ מוגבל המקומות מיספר בית־שאן.

 ,136 ת.ד. התנועה, למרכז דחוף באופן יפנו לצאת המעוניינים כל

נכונותם. על ויודיעו 265836 :טל או תל״אביב,

 העולם תנועת של הסברה חומר בקבלת המעוניינים החיילים כל

 מתבקשים הסברה, חומר ביקשו שבשעתו או, חדש כוח — הזה

 ,136 ת.ד. התנועה, למטה והצבאית האזרחית כתובתם את לשלוח

תל־אביב.

 מועצת חברי עם בעיר הצבאי המימשל בבניין נפגש הוא בשכם,
 אל־ מעזוז האג׳ העיר, ראש היו הנוכחים בין הערבית. העירייה

 אל־ וחיכמת ירדן, בממשלת שר־חוץ שהיה מי טוקאן, קאדרי מסרי,
הירדני. הפרלמנט יושב־ראש שהיה מי מצרי,
של שיחרורם בעיית את העיר נכבדי בפניו העלו השאר, בין

מבני־ המינהליים העצורים
 ארתש שאל כאשר העיר.

להת לערוב יוכלו אם דיין
 מצד בעתיד טובה נהגות
לכשישוח־ העצורים הבנים

המו חברי לו השיבו ררו,
ראש־ אולם בחיוב. עצה

אל־מסרי, מעזוז האג׳ העיר,
 את לעקוץ הזדמנות מצא

 חולק בנך גם ״הרי השר.
לדיין, אמר דיעותיך,״ על

 תמיד לא שלנו הבנים ״גם
בקולנו.״ שומעים
 ראש־העיר התייחס בכך

 בנו דיין, אסי של לדיעותיו
לא־ שטען שר־הביטחון, של

 הוא שלום תמורת כי מכבר
 השטחים כל בהחזרת מצדד

 ירושלים כולל המוחזקים,
המזרחית.

ש כפי הידיעה כאן עד
 מה העיתונים. עליה דיווחו

על ידיעה באותה דווח שלא זעאלפ אד כשער,האדה דיין אסי
 שעל העובדה היא הפגישה

 עאלם, אל האדה של גליון מונח היה שכם, ראש־העיר של שולחנו
 של תמונתו התנוססה שבשערו הזה, העולם של הערבית המהדורה

 את להחזיר ,יש הבן: ״דיין בערבית: הכותרת כשמעליה דיין אסי
ירושלים׳;״ את גם זה ובכלל השטחים, כל

הנעח!״ חופש ״זהו .*ג
י תי עו פי, של די  מדיעותיי כל־כך קיצונית בצורה השונות א

 ראיון במיסגרת נבלעו שם במעריב, לראשונה פורסמו אביו, של
 היו המערבית הגדה נכבדי אם ספק דיין. משפחת בני עם גדול

 ואחר־כך הזה בהעולם בהרחבה צוטטה לולא זו, לידיעה מגיעים
עיתוננו. של הערבית במהדורה לערבית תורגמה

 של יוני חודש תחילת של בגליון בהבלטה הלדיעה משהופיעה
 לא הגדה. רחבי בכל רחבים הדים עוררה היא עאלם אל האדה
 בשטחים העיתון קוראי את שהפתיעו הם אסי של דיעותיו עצם

 להביא מגליונותיו אחד בכל טורח עאלם אל האדה כי המוחזקים.
 מציג ממשלתם, כמו חושבים הישראלים כל שלא קוראיו לידיעת
השלום. מחנה אנשי של דיעותיהם את בפניהם

 דיעות להשמיע מעז בישראל שר־הביטחון של שבנו העובדה
 היא בכותרות, מתפרסמות אף אלה ודיעות אביו, דעת את הנוגדות

מצבי כשהם אמרו דמוקרטיה!״ ״זוהי הגדה. ערביי את שהפתיעה
הבעה.״ חופש ״זהו העיתון, בשער אסי של תמונתו על עים

 בגדה מקוראים מכתבים עשרות התקבלו עאלם אל האזה במערכת
 כל כימעט אסי. של דיעותיו על בתגובה עזה, וברצועת המערבית
 ההבעה חופש את גם אלא דיין, אסי את רק לא משבחים הכותבים
בישראל.

החורף בגדי אחסנת לפני
 כמוהו אין בי שמפו״, ב״טקסטיל אותם כבסי

 הכביסה עדינים. ובאריגים בצמר לטיפול
 צבעי את מרעננת שמפו״ ב״טקסטיל

 אבקת לשלג. לבן והופכת האריגים
ל י ט ס ק ט  עם עכשיו שמפו״ ״

עדין. בושם

5 טקסטיל

 בע״ם. נורים וזב׳
 הבלעדיים: אמפיצים

בס״ס נקה ביח״ר תוצרת

אלה, תגובה מכתבי לפרסם עאלם אל האדה עומד הבא בגליונו

הוזסו״ם מרשנועון ג הסי ^
 נג>• שלחם המונית, תפוצה בעל מצוייר, שפועון עורף הוא

הערבים. ובין עמו בין לידידות והטיף הממשלה, של המלחמתי הקו
מקו רעיונות שופע מרדני, נמרץ, הארבעים, בשנות צעיר הוא
המצטיינים. מן שהוא שבועי מדור בעל ריים,

 לפסילת המדינה, מן הדת להפרדת מודרני, למישטר מטיף הוא
המיושנות. האידיאולוגיות

הצעירה. והאינטליגנציה החוש הדור לנציג נחשב הוא
 שינאת־ אותו השונא הישן, המפלגתי המימסד בכל מתגרה הוא
מוזת.

הצעירים... הכוחות כנציג לפרלמנט נבחר הוא
סרבאן־שרייבר. ז׳אן־ז׳אק זהו ניחשת. כן, זה? מי

 שבו־ בין בולט דמיון שמצאו רבים היו אלג׳יריה, מלחמת בימי
 להגדיר רגילים בצרפת ישראלים הזה. העולם ובין ל׳אכספרס, עונו,

הישראלי״. כ״ל׳אכספרס הזה העולם את
 השבועון עורך והישראלי: הצרפתי הנסיון בין העיקרי ההבדל
 הכוח כמו חדשה, פוליטית תנועה הקים לא הצרפתי המסויים

 ומנסה הראדיקלית, ומנודנת, ישנה מפלגה על התלבש אלא החדש,
חדשה. ותדמית חדש מצע לה להדביק עתה

 ^נאנסי, בעיר בבחירות־מישנה השבוע, הגדול ניצחונו
 כאילו הנראות שיטות הפעיל בה בחירות מערכת אחרי

 את לו נותנת חדש, כוח — הזה העולם מנסיון נלקחו
 סליחה, — בכנסת גם כשרונותיו את להפעיל האפשרות

הלאומית. באסיפה


