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במ ולח״י אצ״ל ממשיכים בעוד
ה אניות מגיעות הפיצוץ, עשי

 בזו הארץ. לחופי מעפילים
הקט הספינות פורצות זו אחר
 מן מעטים המצור. את נות

הש החוף, על עולים המעפילים
 המקרה לקפריסין. מועברים אר

 הג־ המעפילה של הדראמאטי
 מן שברדתה גולדנברג רייטה

 המשוחרר לחייל נישאה הספינה
 ושהאנג־ (משמאל) סטרוי ברט
סנ יוצר לגרשה׳ מאיימים לים

עולמית. סציה

ה״מלת־־מ׳ונר״ת״ עזר ד.די*ל־ת הגעז־קה

ואח לחוץ־לארץ אסע כן אם אלא —
מה סיוע לקבל בכדי חדש כעולה זור

ממשלה.
 משטר הוא ביותר הגדול ״הישגנו

 דבר. בשום נכשלנו לא והחיסכון. הצנע
רק אני כבירה. הצלחה היא מדינתנו

נייכיץ׳ יונה ספר
חדש... עולה להיות רוצה .אני

צכיגראן■ איתמר מוכר־נפט
..."שמי את שנתתי ״חבל

 ? מה גרוע. יותר יהיה שלא מקווה
 יכול אדם האלה, המפלגות כל עם

שה מבינים לא אלה אנשים להשתגע.
 תריסר לא המדינה, קיום היא חשוב

שלהם״. המפלגות
 ? בעיניו חן העצמאות מוצאת איך

 לגשת מספיק טפשית. שאלה ״איזו
כל שם שאין ולראות ממשלתי למשרד

 אנושית שפה מדבר ושהפקיד ניות,
 רוצה אתה מה אותה. להבין שאפשר

ז״. עוד

 טובה היא העצמאות כלכלי.
 שזכו- יודע אני לפחות מאד,
 תלויות אינן האלמנטריות יותי
אחד״. כארס אף

ר מ ת י , א ד א ד ג י כ  ככן צ
 שלו כעגלת־־הנפט לו טייל ;,57

 כפעמונו וצלצל גורדון, כרחוכ
עירו חוק־עזר לפי אשר הקטן,

 המותר היחיד האמצעי הוא ני
סחורתו. על כו להכריז לו

 כיותר החשוב ״המאורע
 חתימת היה המדינה כחיי

נשק״. לשכיתת ההסכמים
 העצמאות? על דעתו מה
מצ אני להגיד. רוצה לא ״אני
 את לכם אמרתי שככלל טער
כיותר החמורה הכעיה שמי.

רכסקוכה מרים עתונים מוכרת
אם של דעתה

 וצבאית, כלכלית היא למדינה
היה כיותר הגדול ובשלוננו

 בן־ ברחזב שלה בקיוסק־העתונים
ם עמדה יהדזה י ר  ה, ב ו ק ס ב ר מ

 בעלת 48 בת זשמנמונת קטנה יהודיה
מקומטות. ופנים שיבה שערות

 מן עכשיו רק שוחרר הבכור* ״בני
 עוו להתגייס יצטרך השני בני הצבא.
 שלי. הרגשות כל את קובע זה מעט.

 ששילמנו הגבוה המחיר את יודעת אני
 הנכס היא והעצמאות העצמאות, בעד

 אחד לדבר אולם שלנו. ביותר היקר
 לשלום. — מחיר בכל זקוקים אנחנו
בעולם״. ושלום בארץ שלום

אס. של דעתה

 מצרפת ארצה בא וחצי שנה לפני
ל א כ י , מ ף ו ל  הדתי הקיבוץ חבר ב
 ,23 בן צעיר גדרה, ליד אשר חפץ־חיים

 ועניבת־ כחולה חליפה לבוש גבר,״קומה,
משי.

כלור מיכל חכר-קיכוץ
התורה...״ של ״מודרניזציה

כניס — ביותר הגדולה ״הצלחתנו
 — ביותר הגדול כשלוננו לאו״ם. תנו

הע עם ברית־שלום לכרות אי־הצלחתנו
 נצ־ היה ביותר הגדול המאורע רבים.
 שבעיתנו בעוד המצרים, את חוננו

 מצוות את להתאים היא ביותר הבוערת
 היומיומיים הלאומיים לחיינו התורה

המודרניים.
יש כשדגל גאוותנו את זוכר ״אני

 תמהו כמה במרסיל. לראשונה הונף ראל
לה שיכולה האמינו לא הם הצרפתים.

יהודים״. של מדינה יות

 ייטם ץ ו ר ח ־ ן כ עורך־דין
וה אחד־העם כרחוכ כמיטרדו

למשפט. חומר כין

כן־חרוץ עורך־דין
״מצטער...״

כסו הענין את ששקל אחרי
״מצטער :הכריז ראש, כר

 על לענות יכול אינני מאד,
שאלותיכם״.

 מנת על ימים עשרה לפני ״באתי
 עכשיו בארץ. חדשים שלושה לבלות

היש הלירות מן להיפטר מחכה רק אני
 אמר לפאריס״, ולנסוע שלי ראליות

ן באנגלית לנו י מ י נ , ב ק א ר ט י  פ
 מסאן־פראנציסקו 40 בן אמריקאי פסנתרן

 ״פלטורס״ חברת־תנסיעות במשרד שישב
צרפתית. תיירות בחוברת ועילעל

 כאילו בתיירים כאן נוהגים ״אתם
 השגתם השחור. השוק ספסרי כולם היו

 הרבה עוד לכם יש אן בארץ, הרבה
סאם. מהדוד ולהשיג ללמוד

לח שהצלחתם לזכותכם לזקוף ״יש
 ארצות בכל השורר הנורא העוני את סל

 וביוון. באיטליה הייתי התיכון. הים
 מה בשנתיים לעשות הצלחתם אתם

 זה לעשות משתדלות אלה שארצות
 כובעי את להסיר ועלי בשנים, אלפים

 שאתם העובדה לאור ביחוד לפניכם.
אויבים. מוקפים

 בירחון ראיתי שנים שלוש ״לפני
תמונה מאגאזין״ ג׳יאוגראפיק ״ניישנל

652 מם' הזה״, .העולם*


