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22.8.70 ( ! )  20.8.70
של השלישית הוועידה

תנועת

חדש כוח ־ הזה השל□

 תוכנית־ על בחיוג שעכו השבוע בסו!? החליטה ממשלת־ישראל
- האמריקאית השלום

 14 לפני ,1969 במאי חדש, פוח — הזה העולם תנועת של הארצי הכינוס
 המלחמה מצב התדרדרות בטרם עוד זאת לעשות מהממשלה תבע חודשים,

גלוי. סובייטי—ישראלי לעימות באיזור
,  ההתפשטות שתוכניות פוליטית חכרה בעל אזרח לכל כשברור עתה
— דמיוני קלפים בבניין התמוטטו ״הטלפון" ומדיניות

, ה ת הישרא לתנועת־השלום פעיל באופן ולהצטרף להזדהות הזמן הוא ע
 תוכנית־השלום את פירסמה למלחמה החמישי ביום שכבר לתנועה לית,

 במציאות לביצוע והאפשרית היחידה הריאלית המדינית התוכנית שלה,
עכשיו. אליה מצטרפים הוגי־הדיעות שמיטב ובמרחב, הבינלאומית המדינית

!אלינו הצטרף
— והחלטותיה הוועידה בדיוני פעיל חלק קח

החנועה שד השלישית הוועידה
 כרחוב העבודה״, ״ברית כאולם ,20.8.70 חמישי, כיום תיפתח

 למוצאי־שבת, עד מקום, באותו ותימשך, כתל־אכיב 48 קלישר
22.8.70.

:סדר״היום על
 או הישראלי השלום מחנה בתוך תנועת־חלוץ שלנו! התנועה היא מי

ז במדינה המישטר לשינוי תנועה או שלום תנועת ז המונים תנועת
 בישראל. 70ה־ בשנות ולא״ציוגים אנטי־ציונים ציונים,
 בישראל. הדמוקראטיה לשמירת דרכים

התנועה. של והחברתית הכלכלית תוכניתה
 ההחלטה הצעות בקבלת הצירים, ברישום החלה הוזעידה של המתמדת הוועדה

 בראשית יפורסמו לדיונים הפרקים ראשי ובתקנון. בעקרונות השינויים והצעות
נמשכים. המחוזיים הכינוסים הבא. השבוע

להצלחתה! ידך תן ,בוועידה השתתף

 ,136 ת״ד או ,265836 טלפון התנועה, של הראשי המשרד עם התקשר
ובאיזורים. במחוזות המתמדת הוועדה לנציגי אותך יפנו ושם תל־אביב,

 חלק ולקחת להצטרך וברצונך בתנועה, חכר אינך אם~עדיין
תל־אכיב. ,136 לת.ד. אותו ושלח זה תלוש מלא - בוועידה

 < ד,םפ־ חדשים: לעולים חשוב י:
 וללא במטוס מהירה קד, £
1• •5 140 ./י.!׳ המחיר מכס. ||

5 פרץ ת״א, בע״ני, כנורי

הטלפון הבתובת השם

תל־אביב ,136 ת.ד. התנועה, למשרד ושלח גזור

אזוריים כינוסים
:בתל־אביב

אמריקה, ציוני בבית ,20.30 בשעה ,6.8.70 ה׳, ביום
בהשתתפות

כהו ושלום אבנרי אורי
.־שבע ר־ בבא

 העירייה), בית (מאחורי ,80 הדסה ברחוב ,20.30 בשעה ,9.8.70 א׳, ביום
בהשתתפות

________מסיס אלבס_______
בחיפה

פינת ,13 ירושלים רח׳ ״דורות״, באולמי ,20.30 בשעה ,14.8.70 ו/ ביום
יפה, מדרגות

בהשתתפות

אבנרי אורי
4 — 26940 — 2 הדואר: בבנק התנועה חשבון 'מספר

במדינה
)23 מעמוד (המשך

 מזה חוץ אבל מצריים, את גם לרשימה
מופלאה. בזייקנות תחזיתו התאמתה

 בירישלים וקשה מתוח למצב לצפות ״יש
 אמר לאוגוסט,״ 1ה־ עד ביולי 13ה־ בין

ה בדיוק היו ואלה ראיון, באותו צוייגר
יש בממשלת מתיחות שררה בהם שבועיים

רוג׳רס. לתוכנית לתשובה בקשר ראל
 ישב השבוע הרמונית. הבי הזווית

 שלו, המזלות 'גלגל ליד שוב צויייגר הנס
 כוכבן נוגה, כוכב בין הזוויות את ומדד
כו שבתאי, הכוכב לבין ערב, מדינות של

4 ישראל. של כבה
 מוסיף הכוכבים, שאומרים למה בנוסף

 אם ברירה, אין ״לישראל בעצמו: צוייגר
 תמורה, לתת צריכה היא שלום, רוצה היא

ה את לדחות לישראל אסור הקיים במצב
סיכוי,.״

עולים
מ !

הייסורים
 בנק בעלי הם גרבמן ריטה של הוריה

במחי נשארת ד,יתד, אילו בניו־יורק. קטן
 ריטה אבל דבר. לה חסר היה לא צתם,

 ציוני, חינוך מהיריד, שספגה ,22,־ד בת
 התואר לימודי את שסיימה אחרי החליטה
 הוא יעודה כי באוניברסיטה שלה הראשון
קיבוץ. חברת ולהיות לישראל לעלות

 לקיבוץ אותה שלחו בליד מנמל־התעופה
 בואה. על שם ידע לא איש רמת־השופט.

 ״איפה לה. אמרו עבורך,״ חדר לנו ״אין
 שלך,״ הבעייה ״זו ריטה. נדהמה אישן?״
 ריטה נסעה לילה באותו עוד לה• השיבו

הים. חוף על ישנה לתל־אביב,
 שלחו הסוכנות. במשרדי התיצבה למחרת

נס הימים באחד יד־מרדכי. לקיבוץ אותה
 מצרכים לקנות כדי לתל־אביב ריטה עה

 האחרון האוטובוס את איחרה היא אישיים.
ל לה, בישרו למחרת כשחזרה לקיבוץ.
 לך אין לזונות. מקום אצלנו ״אין דבריה:

אצלנו.״ לחפש מה
״חשישניקית :צעק הפקיד ב !

נש צפון־אמריקה, עולי התאחדות עזרת
 אמרו ״שם רמת־דוד. לקיבוץ ריטה לחה

ל מתאימה ולא עירוני טיפוס שאני לי
ש ראה שם הפקיד לסוכנות. חזרתי קיבוץ.

 אצלי, אדומות תמיד הן — אדומות עיני
 :עלי וצעק — לפיגמנטים שקשור משהו זה

 הנוער!׳ את לנו מקלקלת את ,חשישניקית!
ש נשבעתי בחשיש. נגעתי לא שלי בחיים

אי לשלוח הסכימו ואז סמים מעשנת איני
נוסף.״ לקיבוץ תי

והקיבו מהסוכנות לבסוף נמאס לריטה
כס את אכלה בעיר, הסתובבה היא צים.

גרכמן ריטה עודה
מות עיניים — הצרה עצו

 לה היד. שלא במצב נשארה לבסוף פה.
רי בה שפגשה אסיר אשת לאכול. מה

 פגש שם לביתה. אותה ולקחה עליה חמה
ה שוער של אביי חודורוב, שמואל אותה

חודורוב. יעקב לשעבר כדורגל
 באגודה־לשיקום־ הפעיל האב, חודורוב

״הבחו ריטה. את כשראה הזדעזע האסיר,
 הוא אמר. ללחם,״ רעבה פשוט הזאת רה

 למסעדה הזמינה חסותו, תחת אותה נטל
כמלצ עבודה לד. סידר אחר־כך והאכילה.

 מ־ הבנקאים בת בראשון־לציין. בקפה רית
״עכ כמלצרית. מקומה את מצאה ניו־יורק

השבוע. אמרה מאושרת,■״ טוף סוף אני שיו

1718 הזה העולם


