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שהם. לחברת אניותיה, כל על חברתו, את
 הכחישה להצלה, נזדעקה שהם חברת

 משא- שישנו הודתה אך העידן,בתוקף, את
פעו שתוף של מסויימת ״צורה על ומתן
במ נתקלו העתונאים, עליה כשצרו לה*.
 זו הבטיחו החברות שתי : תמימים בטים

ה ליום עד אהבתן סוד את למסור לבל לזו
נישואים.

בוזירח!
פרט■ מסע־צלב

 רבה במידה קובע ארצות־הברית נשיא
למע קובע, הוא ישראל. מדינת גורל את

 או 'פילה דג בשר, יאכלו אזרחיה אם שה,
 היתר, הנשיא בחירת הריקה. הצלחת את

 הישראלי. הציבור את לענין איפוא, צריכה,
 המי־ של האחרון שבשבוע היא עובדה אולם
ה מאשר פחות הבחירות אותו ענינו רוץ

 הבחירות קדחת בית־ליד. במעברת נעשה
מצומצמות. נקודות בכמה מרוכזת היתד■

 הראשון העמוד היה האלה הנקודות אחת
 גלבלום, אריה ניהל זה בעמוד הארץ. של

 עתי־ את המיצג והממושקף הצעיר העתונאי
 למען פרטי מסע־צלב מעין בניו־יורק, נו

 את שפך ביומו יום מדי אייזנהאור. אייק
 הוא סטיבנסון. ועל טרומן על שיחו מרי
 חריפות ביתר זאת לעשות היה יכול לא
 סק־ בסן־אנטוניו, הבוחרים למען כתב לו

סאס.
יש הועיל. לא הצלב שמסע היה דומה

 היא כי אף בבחירות משתתפת שאינה ראל,
 הו־ (אחרי 51ה־ המדינה למעמד מתקרבת

 ספק בלי בוחרת היתר■ ואלאסקה), נולולו
הג בריטניה כמו בדיוק סטיבנסון, בעדלי
שמ מדינות כולן — ואיטליה צרפת דולה,
ארצות־הברית. בדגל כוכבים להן גיעים

 ה־ בארצות דעת־הקהל עברה למעשה,
בש קטנה מהפכה האמריקאי לגוש שיכות
 אייק נראה תחילה האחרונים. החדשים לושה

 את המכיר ושקול מתון אדם הרצוי, כנשיא
או הרפתקאות. לקראת שש ואינו העולם

כ שנתגלה עדלי, של כוכבו עלה מאז לם
 בעוד ביותר, ואחראית מזהירה אישיות
 לצוד המוכן כאדם ויותר יותר נראה שאייק
 איומי הרפתקיים, נאומים שעזרת קולות
 הפאשיס־ עם ופשרה גלויים כמעט מלחמה

מאק־קארתי. ג׳ו של מסוגו טים־למחצה
ביש אחד צבור היה איילן. למען 5:4

 זה היה הבחירות. על כולו השבוע שחי ראל
האמריקאית. השגרירות עובדי צבור

 בבחירות. משתתפים אינם אלה אנשים
 אזרחי כל גם (וכן להשתתף יכלו בתיאוריה

 מועד בעוד נרשמו לו במדינה) ארצות־הברית
 כמעט אולם האחרונות. מגוריהם במדינות

זאת. עשה לא איש
 בלתי באופן העובדים, בחרו זאת בכל
 עדלי למען מכריע רוב : התוצאה רשמי.

 מפעל אירגנו כאשר זאת, בכל סטיבנסון.
 5:4 הסכויים היו הדדיות, התערבויות של

אייק. לטובת
מיעוטים

!הפרה את שחט
 עובדי של העבודה שחוזה לפני קצר זמן
 ספטמבר, חודש בסוף להסתיים, עמד נצרת
 ומתן למשא והעיריה הפועלים נציגי ניגשו

 23 עמדו אחד מצד חדש• חוזה חתימת על
 בקונגרס מאוגדים פקידים, 18ו־ נקיון פועקי

 שני ומצד (הקומוניסטי) הערביים הפועלים
הער הפועלים בברית מאוגדים פקידים, 30כ־

(ההסתדרותית). ביים
ות משכורתם השוואת : העובדים דרישות

 העיריות שאר עובדי של לאלה עבודתם נאי
 העי- שלחה ויכוחים של ימים כעבור בארץ.

 הסכמתה את הביעה בו לקונגרס מכתב ריר.
הצי השכר, לשאלת אשר לתביעה. העקרונית

 הפנים לשר משותפת משלחת תישלח עה,
 אך הארץ. בכל העירוניים לענינים האחראי
כע באה, המשלחת הרכב על הודעה במקום

 ההסכם :העיריד, מן הודעה מספר, ימים בור
 הסביר בידינו,״ הדבר ״אין בטל. הקודם
נציגה.

כשלו לפני הרגו...״ ״הקומוניסטים ..
שבי על הקונגרס חברי הכריזו שבועות שה

 בני בלוית איש 40 הופיעו בוקר מידי תה•
כש העיריה, בנין בחצר התישבו המשפחות,

מכתב, להם שלחה היעייריה שלטים. בידיהם
ייחש שביתתם את יפסיקו לא אם כי הודיעה .

ומ נמחקה ״מפוטרים* קמלה כמפוטרים. בו
״מתפטרים״. המלה יד, בכתב נכתבה, עליה

 על העיריה הודיעה אחדים ימים כעבור
הב חברי הפקידים, עם חדש הסכם חתימת

 של לאלה דומים יהיו עבודתם תנאי ; רית
כלומר, העיריות. של (לא הממשלה. עובדי
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דירוג.) חופשה, בעניני העובד לרעת הבדל

 גויסו, השובתים הנקיון פועלי במקום
 פועלים הצבאי, הממשל משרדי באמצעות

 לעבודתם• משטרה בלווית שיצאו אחרים
 מקומות ליד משמרות העמידו השובתים
לע גנאי וקריאות האשמות הטיחו העבודה,

 הבורגנים.״ משרתי שביתה, ״מפירי בר
בהח מורעלת, באוירה הצטיינו אלה פגישות

מכות. גם לפעמים — קללות לפת
 התקרבו השביתה פרוץ לאחר 19,־ד ביום

 שנים ועוד הקונגרס, מזכיר ג׳רג׳ורה, מנעם
במ שהועסקו־, פועלים קבוצת אל מחבריו,

 התפתח ספורות דקות תוך השובתים. קום
 מילאו וקללות צעקות וסכינים, אלות קרב
 כי מצאה המשטרה כשבאה הרחוב. כל את

אותם העבירה היא נדקרו! פועלים שלושה

 כי בעיר השמועה פשטה ומיד החולים לבית
 *•* פועלים שלושה הרגו ״הקומוניסטים

 אלמונים שני קרבו בוקר, לפנות לילה, אותו
הקו המפלגה מזכיר זריק, לוטפי של לביתו

מנצ קילומטר 28 עילבון, בכפר מוניסטית
 נתקל הבנזן בנזין. החלון דרך שפכו רת,
 דולק להשאיר נהגו הבית שבעלי קודש בנר

 אחזה הלהבה מיד, הוצת הדלק בקביעות.
 מהם, אחד לחלון. מתחת שישנו צעירים בשני
 השני, מיד, מת הבית, בעל של הצעיר דודנו
קשה. נכווה המשפחה, אורח

 הצעקות, לשמע שנעורו הכפר, וקושבי
 מחוץ מה מרחק העומד הבית אל ׳מיד יצאו

מס שרשרת הטילו מיד מהם אחדים לכפר•
 להכנס ינסה מי לראות המתינו לכפר, ביב

מסור דמות ראו ממושכת צפיה לאחר לשם.
 שנשא צעיר זה היה האפלה. מן מגיחה בלת
 זרק האורבים, את בראותו שכמו. על חבר
 על בגסות שהוטל החבר הסתלק. חברו, את

 מור,״ שאגיב הכפר, מבני צעיר היד, האדמה
 הבישוף של הקתולי הצופים ארגון חבר נא,

להסתלק. יכול ולא רגלו את שנקע חכים,
 בהפגנה זריק משפחת אוהדי יצאו מיד

הבית. הוצת שנוצרה בהמולה הנער. בית אל

נש מהנדקריס שנים מוגזמות. שסועות *
בטיפול. עודנו השלישי הביתה, לחו

 באשמת זריק לוטפי עצרה שהופיעה המשטרה
הצתה.

 מה בין הקשר בטר. ומנת רו*חים
 ברור נראה נצרת ומאורעות בעילבון שקרה
 נפלה אם :האומר ערבי פתגם ״יש למדי.

הקו המפלגה אנשי הסבירו !״ שחט הפרה,
 יחסה את שראו הבישוף ״אנשי מוניסטית.

 השביתה בענין כלפינו המשטרה של העוין
 להתנקש ההזדמנות את כאן מצאו בנצרת

בחברינו.״
 התכנסו בנצרת הדקירות שלאחר ״למרות

 וביקשו הצבאי המושל במשרד העיר נכבדי
 הקומוניסטית,״ והמפלגה הקונגרס את לפרק

ה איש הצעיר, חביבי אמיל ח״כ גתמרמר
 תביעה שום באה »לא הקומוניסטית, מפלגה
הבישוף. של הצופים למעשי בקשר דומה

 אנשים אותם רצחו באפריל כ« לנו זכור עוד
 כלום. להם עשו לא ושעדיין נצרת תושב

 והאכילו גדולה, סולחה להם ערכו דק להיפך,
לש אותם עודד שזה הפלא מה בשר. אותם

?״ במטתו נער רוף
ה\ון אדם ככד

 אמטניס אמונה חייתה 17,־ר לשנתה עד
 את ונמוכת־הקומה, שחורת־העיניים זהרה,
 חיכתה ערביה, כפר בת של האפורים חייה

 ישאה אביר״ מבית שיקחנה לגבר בהכנעה
 שהיה ארוס, לה בחרה משפחתה לאשה.
 בן עליו, שהוטל המוהר את לשלם מסוגל

 הארוס אולם במשפחתה• נוצריה למשפחה
חזר. לא ד,1ביאר להילחם יצא

 בני ברחו לגוש־חלב הקרבות קרוב עם
 אביה, אחי בידי אותה השאירו משפחתה,

 למלא נשבע הדוד בקדחת. חולה היתד. כי
 הוא כראוי. לבת לדאוג לאחיו, חובתו את

 שאמונה רבה כך כל בקפדנות זאת עשר,
 בגיל ובלתי־מאורסת, בלתי־נשואה נשארה

 היא אולם אמהות. היו כבר שכנותיה שכל
בהכנעה. לגורלה חיכתה

 של בדמותו בא הגורל ויוליד!. רומיאו
 אצל שעבד צעיר ערבי עיראואני, איברהים
 הוא מדרכיהם. כמה לעצמו וסיגל היהודים

השחו שעיניה אמונה, אל לגשת היסס לא
שמא הצעירה בלילות. אותו הטרידו רות

 בפני לעמוד יכלה לא הרווקות, בחיי סה
בה• המאוהב הגבר של הפיתוי
 את: לשאת היה יכול לא איברהים אולם
 התהום; מוסלמי. היה הוא :לאשר, אמונה

 פחות לא השניים בין הפרידה הדתות בין
 ויוליה. רומיאו משפחות בין התהום מאשר

 על הטבע גבר שיקספיר גיבורי זוג וכמו
ל הרתה שאמונה היתד. התוצאה המסורת.

לדת.
 מה ידע לא עשתנותיו, איבד איברהים

 — בסתר אהובתו את נשא לא הוא לעשות.
 עדות לבני אפשרות אין הארץ חוקי לפי כי

מש לעצת שמע זד, תחת להינשא. שונות
 בריאותו לטובת כי בצדק, שסברה, פחתו
 עקברה. לכפר ברח הוא להסתלק. לו מוטב

צפת. ליד
 גילתה ג׳ ביום הכבוד. למען גרזן

 בדברי בולטת אמת שיש הדוד של עינו
 לגאול שכדי ידע הוא השכנים. של הלעז

 השבועה את ולהגשים משפחתו כבוד את
 להרוג :לפניו הדרך אחת לאחיו שנשבע

 אולם זה. איום קלון עליו שהמים הגבר את
שספ אחרי גם הסוד, את גילתה לא אמונה

 מן תברח כי שקראה עד הגונות, מכות גה
איברהים. אהובה, לזרועות הבית

 נטל הדוד הסאה. את הגדישו אלה דברים
אחת אדירה במכה גולגלחה את רוצץ גרזן,
 בשלולית המשטרה ע״י נמצאה 22ה־ בת

חיים. רוח נטולת דם, של
 אחרי לרדוף נאלצים היו לא השוטרים

אולימ בשלווה עצמו את מסר הוא הרוצח.
 הוא עפעף• הנייד לא ברצח כשד\אשם פית•
אלו בעיני חובתו את אלא עשה שלא ידע
הגון. אדם ככל היו,

י נוער
אקד אל אכו־

 ומערב, מזרח בין הקרה המלחמה משהחלה
חד בעבודה עומלים רבים אמריקאים החלו

הקו התעמולה מול מגן חומת הקמת : שה
מוניסטית.
אל אליהן, והזמינו שלחו, הברית ארצות

 היה המסויים הרשמי שתפקידם שליחים פי
 היתר, למעשה בלבד! הניר גבי על רשום

 את לכבוש שתפקידה רחבה מגע תנועת כאן
 מצפרניו להצלה הניתנות המדינות אותן לב
הרוסי. הדב של

 המאגד יי) "H-4״ ה־ מועדון הוא מאלה אחד
אר אכרי של ובנותיהם בניהם את בתוכו
 רבה במידה תורם המדינות, ושמונה בעים

 השיעמום להפגת התרבותית, הרמה להעלאת
 האמריקאי החינוך משרד כשהחליט הכפרי.
 מדינה לעשרים נוער קבוצות עשרים לשלוח
 H-4 המועדון צעירי גם קיבלו בעולם,

 עליהם שהיה השאלות בין למילוי. שאלונים
1 תבחר מדינה באיזו : להשיב
 את שרשמו בחורים ושני נערות שלש

 מבחן לאחר זכו, ״ישראל״, האקזוטי השם
חקל כללית, השכלה בגיאוגרפיה, מדוקדק

בפ הקודש. לארץ להשלח שיכנוע, וכח אות
 לדעת צורך היה לא : עליהם הקלו אחד רט
אנ יודעים ש״בישראל כיון הארץ, שפת את

 יוני, חודש בסוף ללוד הגיעו הם גלית״.
 חיי את חיו : מעשית בעבודה מיד החלו

 החליפו הישראליים, הכפר המושב, הקיבוץ,
התוכחו. דעות,

 לצ־ הזמן במשך הפכו האמריקאים חמשת
 גרמה לא הנוצרית שותם מובהקים ברים
 לזה דומה פנינו מראה ״גם ; תקלות כל להם
 הניו־יורקית סמית, ג׳ין חייכה הצבור״ של
ושלוש. העשרים בת

החק ההתישבויות סוגי כל עם היכרותם
 של דעתו להבעת בהכרח גרמה בארץ לאיות

 עזיבתם בערב אופיין. על מהחמישיה אחד כל
 דוד מגדל במלון בחדרם התכנסו הארץ את

ה השאלה על אחד אחד ענו אביב, בתל
 עדיף במדינה התישבות סוג איזה : עיקרית
הכל המצב את ייטיב העבודה, פריון מבחינת

מו שיתופי, מושב מושב, קיבוץ, — כלי
? שבה

 בראשה, נדנדה מאילינוי, )21( דייל פגי
 הוסיפה השיתופי, במושב מאודה בכל תמכה

ש הרעות הן הקיבוץ ״טבחיות : כך אחר
 לייט הרי קנטקי, ילידת אלים, ג׳ואל בעולם.״

 בן ריס וארתור סמית, ג׳ין וירג׳יניה, מווסט
 בחרו (המדינה) מוואשינגטון ותשע העשרים

במושב. כולם
 קמעה, חייך שבחבורה, המבוגר ר.אחר)ן,

הישרא בחקלאי כלשהו דופי למצוא התקשה
 את שיבח המצויין״), האנושי (״החומר לי

 הקיבוצים, של הגבוהה התרבותית הרמה
 החברים הסתגלות את המודרני, ציודם את

דוג הם בהם באידיאלים דבקותם את לקרקע,
לדע־ ,ד,הרסני בחינוך אשמות הטיח אך לים,

Heads, Hands, Heart, Health. *

UWWWV■ ש, שגריר ה ננירסכה הד שנ vwwwwvw נו

 עד אילת, אליהו ;כנס אפורים, פסים מכנסי לבוש מגבעת״ חבוש
 המד העתיקה למירכבה בריטניה, מלכת חצר ליד ישראל ציר כה

ישראל כשגריר החדש האמנתו כתב הגשת לטכס אותו בילה
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