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$ 140 רמקולים 2 בעלי
 אחד רמקול בעל 1050 דגם

130 $
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 הבא, כשבוע ה׳ כיום שתיפתח לוועידה, עד ימים 9 עוד נותרו
 ,19.00 בשעה תל־אביב, ,48 ר,לישר העבודה״, ״ברית באולם

.22.8.70 למוצאי-שבת עד זה כמקום ותימשך

ל־ דקות כמה להקדיש ולאוהדים לחברים קוראים אנו לוועידה עד שנותר בשבוע

ש31ה חשנו!
הישראלי. מחנה־השלום של הפעלים בשורות מקומם את מחדש ישקלו בהם

ן ו ב ש ש ח פ נ  בעדנו שהצביעו אותם כל של שעתם להיות צרין ה
 בהכרעות חלק ולקחת לעזור אלינו, דרכם את מצאו לא עדיין אך בבחירות,
ובמעשים.

ן ו ב ש ש ח פ נ האינטלק היושר בעלי האזרחים כל של שעתם הוא ה
 ומעריכים אחת לשעה עיסוקיהם מכל העוצרים הלאומי, והמצפון טואלי
 הצעותינו את ואחריה, 1967 מלחמת לפני המדינית תוכניתנו את נכונה

 לשלום ומו״מ להפסקת״אש דרישתנו את ואחריה, המלחמה בזמן ועמדותינו
 ממשלת- כי הניצחת העובדה ואת חודשים, 14 מלפני המעצמות בתיווך
.12 השעה לפני האחרון ברגע ועמדותינו, תוכניתנו את לבסוף קיבלה ישראל

ן ו ב ש ש ח פ נ  אותם כל ושל האמיצים הישרים, של שעתם הוא ה
המחנה. לפני ללכת החייבים

 הזח העולם תנועי[ של בשורווויה אצלנו, אלה בל של מקומם
 השלישית. לוועידתה הבא כשבוע המתכנסת חדש, כוח -

ו ם אנ י נ י ת מ ! מ ם כ ל

הוועיוה וישכח
 וה׳ א׳ בימים ,265836 טלפון תל־אביב, 88 חשמונאים התנועה, במשרדי פתוחה
 ,13 עד 9 בשעות ו׳ וביום ,19 עד 12 בשעות וד׳ ג׳ ב׳, בימים ,16 עד 9 בשעות
ועוסקת

הצירים. ברישום #

 ולתקנונה. התנועה לעקרונות והסתייגויות להחלטות, הצעות בקבלת י•

• לעיר. מחוץ לצירים בתל־אביב לינה הזמנת י

 הזמנה קיבלו וטרם לוועידה כצירים שהתפקדו התנועה חברי
 ברטי■ את עדיין קיבלו ולא שהתפקדו הכרים וכן כה, להשתתך
ד כך על להודיע מתבקשים סי־החכר, י י  התנועה כמשרד מ

הנ״ל. בשעות

:בחיפה

״דורות״, באולמי אזורי 0כנ יתכנס ,211.30 בשעה ,14.8.70 ו׳, ביום
יפה, מדרגות פינת ,13 ירושליס רח׳

בהשתתפות
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)13 מעמוד (המשך
 טען עצמו יארינג משרד־החוץ. ברחבי
 שב־ הידוע הכלל של גדול חסיד שהוא

 הכל. לדעת חייב אחד כל לא דיפלומטיה
 הוא: שלו שהפירוש טענו ופיקודיו רעיו
ליארינג. מלבד — כלום לדעת אסור אחד לאף
 שיברון־לב, ללא — יארינג שב 1956ב־
 לנציגה מונה הוא לנדודיו. — הנראה כפי
 המפליא כושר־הניתוח באו״ם. שוודיה של

 והריאליזם האובייקטיבית, ראייתו שלו,
 במגרד־ לשם־דבר הפכו שלו, המפוכח
השוו מהמישור זינק שמו הענק. השחקים

הבינלאומית. הפוליטיקה למישור הפנימי די
 במועצת- חברה זמן באותו היתר, שוודיה
נשיאת להיות תורה אז זה והיה הביטחון,
 פיקפוקים העלו שונים גורמים י,מועצה.

 לשאת הצעיר הטירון של כושרו בדבר
 תוך פגו הפיקפוקים זו. כבירה במישרה

 פרץ שכאשר כך, כדי עד קצר. זמן
 משוודיה בטירון האו״ם בחר קשמיר, משבר

מתווך. של והעדין הקשה לתפקיד

 השמות לאחד יארינג גונאר הפך ך
 הוזכר האו״ם, במסדרונות הרציניים ^
 של כיסאו את לרשת אידיאלי כמועמד אז

כהונתו. את יסיים זה כאשר או־תאנט,
 תיאורטית. רבה במידה היא זו אפשרות

נור היה הראשון הכללי שהמזכיר מאחר
הרבי גם יוכל אם ספק שוודי, והשני ווגי,

שוודי. להיות עי
 שוודיה לשגריר יארינג מונה 1958ב־

 יותר אף חשובה מישרה — בואשינגטון
 בתפקידו הצליח תמיד, כמו שבאו״ם. מזו

 שטענו כאלה שהיו למרות נהדרת, בצורה
נכון. הלא במקום הנכון האדם שהוא

המ בוואשינגטון, הדיפלומטית האווירה
לבב טפיחות־גב על רבה במידה בוססת

 לאופיו זרה היתר, אישיות, וידידויות יות
 לו הקר. השוודי של והמסוגר הרשמי

 המזרח אווירת מכריו, טענו יותר, מתאימה
 בבית. באמת הוא שם המסתורית. הרחוק

 המידבר. שייך של זה על עולה אדיבותו
העיל בסבלנותו מסוגל, הוא במשא־ומתן

 ביותר הממולח הסוחר את לשגע אית,
 החיוורים, פניו בגדה של הפישפשים בשוק
 אל- המזדקר ואפו השחורים ועיניו שערו

 מתחת לשכון נועדו מרחרח, כלב כשל על
רוסי. פרווה כובע או לטורבן

 ב־ דיבורים. מרוב שקרה, מה בדיוק זה
במוסקבה. שוזדיה לשגריר יארינג מונה 1964
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 הרוסים. דחוהו לא הזאת פעם ך*

 כשגריר חזר לשעבר העיתונות נספח ) {
 של הנדירה בקריירה נסגר נוסף ומעגל —

 נמצא כולם, טענו עתה, השתקן. האיש
 הנכון האיש של המושלם המיזוג סוף־סוף

 הקודרות חומותיו בצל הנכון. במקום
 יארינג מרגיש הקרמלין, של והמיסתוריות

כבן־בית. חובב־ד,סודיות
 ויא־ לאיש, מעולם הזיק לא מזל שמץ

 (לאורך הנדירים לכישרונותיו נוסף רינג,
הדיפלו עיסוקיו כל ועם בעולם, נדודיו כל

 המדעית בעבודתו ללא־הרף המשיך מטיים,
 הוא בר־מזל. גם היו־, הבלשנות) בתחום

 משבר- פרוץ לפני ואשינגטון את עזב
 המשבר אחרי למוסקוזה הגיע ויאטנאם,

 הריגול בפרשת לשוודיה רוסיה בין שפרץ
ונרשטרום. של

* ם ן ם יו י נ תי מ  לראות, מכריו כל מ
 או לו, לשחק ימשיך זה מזלו אם ע
 או־תאנם הזעיקו כאשר בו, יבגוד שמא

כש המפורסם, תפקידו את למלא 1967ב־
ערבי.—הישראלי לסיכסוך תאנט של ליחו

לד,יר שותף עצמו שיארינג ספק אין
 לתפקידו נלכד שהוא ידוע זה. עבירה ד,ור
 לקבל נתבקש כאשר לרצונו. בניגוד זה

 תנאי יארינג הציג התפקיד, את עליו
 יאפשר וכך — יתקבל שלא בטוח שהיה

 היה מהמשימה: באלגנטיות להתחמק לו
 מועצת־הביטחון חברי רק שלא התנאי זה

 אלא — מועמדותו על אחד פה יסכימו
לסיכסוך. הצדדים גם

 כאשר ממנו יותר מופתע איש היה לא
התקבל. זה תנאי

 שנראה שליחותו, של הראשון החלק
כמוצ דווקא נראה בישראל, ביותר מאכזב

 הערכתם העולם: ברחבי מומחים בעיני לח
הס בתוכניותיו אתנחתא רק שזוהי היתה

 האינסופיים, ושסיבוביו יארינג, של בוכות
 לא תרמו בניקוסיה, הצנועה ממפקדתו

המשבר. החרפת למניעת מעט
 בימים להופיע עומד שהוא העובדה

 מחדש מוכיחה בירושלים, שוב הקרובים
 השתקן שהשוודי נכונה: היתד, זו שהערכה

 להוציא, המסוגל היחידי האדם כנראה הוא
 וארצות־ערב. ישראל את הנוכחי, מהבוץ
כולו. העולם את ואולי


