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 שלישית בכלום.״ מתעניינת ״לא בפוליטיקה,
 בקשר מה בבית.״ איננו ״בעלי מצטערת,

 חבר ),33( ניר עקיבא המחתים שואל י לבתך
הצ החטיבה מרכז עכו, שליד שומרת, קבוץ
 לבת מתכוון כשהוא ילדים, לשני ואב עירה

 בדרכי זאת בכל הולכת הבת אורת. הצעירה
האם.

?־־ יעזור זה -בבזה
 אלה כלומר הסרבנים, הגברים זאת לעומת

עש כבר שחתמו ואומרים מתחמקים שאינם
 שהם אומרים דם יותר. תוקפניים פעם, רים

 את !״ לנשימה אויר ״כמו מלחמה צריכים
במש בלא אפילו לציין מסרבים הם זו דעתם
המתאימה. בצת

תגו אשר ואנשים, הם האחרון תת״הסוג
 לשאלה ביחס שווה. אינה ת1ד,שאל על בתם

 כגרמניה גרמניה את הם מפרשים הראשונה
 ״ומה : העדינה השאלה באה ומיד המערבית.

לפרק?״ אין נשקה את ? המזרחית גרמניה. עם
 במשבצת, השלילית תשובתם מופיעה ואז
 סיבה השלום. בפנקס בהסברה לפעמים מלווה
 בפני הביע הראשונה לשאלה להתנגדות שניר,

 יחתום אם שטיין. מרדכי עורך־הדין מחתים
 הרושם יתקבל אמר, גרמניה, של דונה נגד

 חתם לא הוא ישראל. של דונה בעד שהוא
כלל.

 עין כהרף והמסרבים מיד החותמים בין
 האנשים שואלים תחילה ביניים. דרגת קיימת

 זה ״במה חוזרת. שאלה זה לסוג השייכים
?״ יעזור
 חתימותיהם המחתימים. מבטיחים יעזור, זה

לתנו לדבריהם, מצטרפות, רבים אנשים של
 פסיכולוגית השפעה נוצרת אדירה. מדינית עה

 העתון ״אפילו : דוגמאות גם מובאות גדולה.
 כי בשעתו כתב לה־מונד החשוב הבורגני

 אטומי, בנשק שימוש נגד לעצומה תודות
 בעת בקוריאה, האטומית הפצצה הטלת נמנעה

הש ״העצומה שם. הקרבות בחזית המשבר
 הם כך הביאה, המעצמות, חמש לכינוס ניה

 ולועידת בברלין הארבעה לועידת טוענים,
סץ. בהשתתפות ג׳נבה

זשדזם עבזדה
 ולא חותמים. זה, בהסבר המסתפקים יש

הש את ששאל לפיצוח, הקשה האגוז בא —
 — לגלוג, או סקרנות מתוך רק הנזכרת אלה

המתווכח. הטיפוס
 מסו־ פוליטית בגרות בעל כבר הוא לרוב

 להוכיח רוצה מתווכח. סתם לפעמים, יימת.
מב לפעם מפעם מעיף בענינים, מבין שהוא

 לה" כדי לידו, העומדים בחבריו בוחנים טים
פול" עליהם שעושה הרושם מידת מה ווכח

 מציתים לתיקון הרב הנסיון בעל
חשמליים גלות מכשירי
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 כמשי רכים תלתלים כהה, או בהיר
 משחת — וסוררת פרועה בלורית או

 שערות: סוג לכל מצוינת נקה שמפו
ולטפול. לנקוי לחיזוק, ביותר הטובה
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בע״מ נורית חברת הכלליים: המפיצים

בתל־אביב חשובים טלפון מספרי
999 משטרה

22222 מכבי־אש
4333 אדום דוד מגן

 דוקטור רדיו של החדש הטלפון
24433

!אהובתי חברתי
אהובתי חברתי

מצלמתי. היא
אצא אתה לחופשתי

גאה אני בה כי
בטח תמונותיה

 נצח לזכרון יהיו
אצל להשיגה למהר עליך אולם
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 חל-אביב 6 הקישון רח־

66548 טלפון

קו־דשת-צבעים גלופות

מוסו.
 אגרונום מעברה, איש הוא אדלסברג זאב

 המחתים פינטו למאיר בדלות• החי מגרמניה,
 כיוון עמו, לשוחח קשה קצת היה 22ה־ בן

 חנה חברתו, אולם גרמנית. דיבר שר,אגרונום
 השכנוע, דברי את לגרמנית תרגמה פירסט,
משלה. גם הוסיפה
הי שלאדלסכרג מכיוון קשה, יותר גם היה

 סמך הוא : השאלות לכל אחת תשובה תד,
 בכל. המטפלית וועדות לה יש דממשלה. על

 תשעה זה — :עצמו על מספר .אך, לבסוף
עבודה. מחוסר שהוא חדשים

 קורא ?״ הממשלה על סומך עוד ״ואתה
 ההזדמנות. את החמיץ שלא פינטו, לעברו

עוזר. לא זה
הש אחרים דברים מסוכף. או פשוט

 ברווחה המתגורר שני, יהושוע אדריכל מיע
 תנועת את מאד מעריך הוא דיזנגוף. ככר ליד

 דירתו, דלת על נשען כשהוא אמר, השלום,
 התפתח !״ מסוימת טנדנציה כשיש לא ״אבל

 לדירתו. ד,מחתימים את הזמין הוא ווכוח,
 הוסיף, אישית,״ לפטיציה מקום כאן ״אין

 ? מה אז שלום. רוצה שרת אפילו ״כולנו...
?״ רוצים לא הם

 רוצים. הם גם כי לשכנעו מנסה ניר עקיבא
 בעד הפגינו נפט ופועלי עיראקיים סטודנטים

 נמשך הוויכוח מספר. הוא ישראל, עם שלום
שוכנעתי.״ ״לא מצטער! אני ״אולם שעה, חצי

 הפעילים דברי לפי כבר נאספו הכל בסך
 מזה בהרבה גדול מספר חתימות, אלף 220

 בבחירות לענין המקורבות המפלגות שאספו
 נטויה והחותמת המחתימה ־היה ועוד לכנסת.
הבאים. החדשים למשך

 פעולה דרכי על ודנים מתכנסים ועדים
ה במיון ת עוסק■ מיוחדות מחלקות חדשים,

 איסוף על ביניהן מתחרות חוליות חתימות.
 השאלות »אבל ביותר. הגדול החתימות מספר

 ב־ המחתימים ממשיכים !״פשוטות כה הן
השכנוע. גטיונות
 שהגדירו כפי הוא, האמיתי המצב ואולי

פשו כל־כך היו «לו : לחתום שנתבקש אחד
!״ בעולם מלחמות היו לא טות,

ע צ ב ל מ א ע מ ש ™י י "™
)5 מעמוד (המשך

 ה״פידיא!״, של חבלנים על־ידי הופצץ
 והושמד. למארב נכנס הלגיון של משמר

 ועדים קמו חברון ואזור המשולש רחבי בכל
 הירדן נציג העצמאית". ״פלשתין למען
ההצעה. את לקבל הציע
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ל סוכנות״המענק של הראשונה הישיבה
 הנציב בארמון התקיימה פלשתין פליטי

 קו עברי משני שבאו הנציגים, בירושלים.
 או״ם, נציג על־ידי הוצגו שביתת־הנשק,

 ימסור אלא ראש, ישב לא כי שהודיע
בתורנות. הצדדים שני לנציגי זה תפקיד

ממ תכנית את הסביר הישראלי הנציג
 פליט אש נבדוק ״לא שעתיים. משך שלתו
 הישראלי, השטח בית בעל היה מסוים

 אב״משפחה, כל עני. או עשיר היה אם
 ישראל׳ למדינת כיום השייך בשטח שגר

 יוצא בלי הסחורות, כל יחידת־שיקום. יקבל
 יש־?־ מומחים מישראל. יבואו הכלל, מן

 ולבנין חקלאי לתכנון למים, לבנין, ליים
 התיע־ תוך העבודות, כל את יתכננו ערים
 ומקום. מקום בכל ועדת״הפליטים עם צות

 מפורטת הצעה קבלת הוא הראשון השלב
 שיועמדו לשטחים ביחס ערב ממשלות מטעם

 ועדת־משנה, כי מציע אני השיקום. לרשות
 זד, צד תחקור הערביים, מחברינו מורכבת

הבאה." לישיבה דו״ח ותגיש הבעיה של
 לכך ישראל ממשלח תיתן ערובה ״איזו

 שאל ?״ במלואה תוגשם באמת שהצעתה
בממלכת־הירדן. ועדת״ו־,פליטים ראש

 ״אין הזדקף. הישראלית המשלחת ראש
 בשקט. אמר שלום,״ ועידת כאן אנחנו

 החופשי, מרצונה המענק את הציעה ״ישראל
ה הרצון תמורה. כל ללא כפיה, כל ללא
 לביצוע היחידה הערובה הוא שלה טוב

ההגשמה."
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 שרת משה של נאומו אחרי חדשים ששה
 מא־ אקונונזיסט, הלונדוני, השבועון הקדיש

:העורך כתב ישמעאל. למיבצע ארוך ימר
 אחד היה הישראלי שהמיבצע ספק ״אין
ה המאה של הגדולים המדינאות ממעשי
 ביסמארק. כמו לאיש ראוי היה והוא עשרים,

 ישראליים מומחים מאות משוטטים זה ברגע
סוכ של ם סנים התיכון. המזרח רחבי בכל
 קאהיר שכם, בדמשק, קיימים המענק נות

ה סוכנות של הכחולים הגיפים וביירות•
ה הג׳זירה בכבישי רגיל מראה הם מענק

 ישראליות סחורות סיני. ומדבר סורית
 שעה ועמאן, בגדאד בשווקי בגלוי נמכרות

 קיים רשמי באופן כי טוענים ערב שמדינאי
 י יש ובין בינם מלחמה של מצב עדיין
ראל.

 שמו שלא צדקו הישראליים המדינאים
 שלום לחתימת דרישה כל על הדגש את

 של המתוק התוך את העדיפו הם פורמלי
 המצב כי החיצונית. הקליפה על השלום פרי

 מושלם מעשי שלום של מצב הוא הנוכחי
גבו את ישראל לפני בפתחו הבחינות. מכל
 המצור את שבר הערביות, המדינות לות

 את לחדש לה ואפשר ישראל את שהחניק
 פחד יעורר שהדבר מבלי ההמונית, ד,עליה

הערבים. בלב
 העו" המנהיגים בלב מתגברת ויותר יותר

 אחרי מגוחך. הפך מצבם כי ההכרה ביים
 דמשק של בבית־הנבחרים בלתי־פשרני נאום
 הבנין, מן בצאתו ראש־ד,ממשלה, נאלץ

 אר. לראות לא כדי עיניו שתי את לעצום
 בבית" המתנפשים הישראליים המהנדסים

 השנה שעוד ספק כמעט אין ממול. הקפה
 לחת־מת הראשון הבלתי״רשמי המגע יקוים
מוסמ מצריים מקורות לפי רשמי. שלום
 אם כזה שלום להשיג יהיה אפשר כים,

 הבט- ולהסכם הערבי לחבר תצטרף ישראל
לער חופשי מעבר תיתן שלו׳ ההדדי חון
 ואיזור חברון—באר״שבע—עזה בכביש בים

לירדנים. חיפה בנמל חופשי
 קורה היה מד, השאלה את לשאול מענין

הישרא ההצעה את הערבים קיבלו לולא
 העי- מנהיגי בין הכללית הדיעד, ? לית
 מכניסה היתד, שאי״קבלתה כיום היא בים
מ היד, שלא למלכודת ערב ממשלות את

 מחולל־ש היו הפליטים אלף 800 מנוס. מנה
כולו.״ התיכון במזרח מהפכה

שלו בישראל אירעו ,1955 מרס, בחודש
 מסתנג־ם שני הסתננות. של מקרים שה
 מביודהסוהר שברחו מועדים פושעים היו
 רקע על הוסבר השלישי המקרה עזה. של

רומנטי.


