
ז

★ ★ ★
^ *ו  גוז־ רפאל לדעת ן ן8■ןי

,22 פן רווקי לן׳ ♦ 3
ינוב׳ ממושב

 בעיני שננצח. ערובה שום ״אין
ה ואילו כתוקפנים ניראה העולם
 שאנחנו בטענתם יצדקו ערבים
 טונים, יליד להתפשט.״ רוצים
מלחמה. במקרה לשרות יחזור

מו־ איש אומר ן אילן שדה שב ; 3
נ רייך, יעקב

ש הונגריה יליד .24 בן שוי,
 השריון, בחיל ושרת 1947ב־ עלה

 לפני העצמאות למלחמת התנדב
 בטוח. אינו הפעם גיוסו. מועד
 הכל.״ יתנדבו שוב אם ״רק
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המצ ״הצבא ן אפ צבא. אינו י 3

 א יקבל אם לו
 צב יהיה לא שיקבל הנשק כל

 כנ תושבת קובעת ׳מסוכן,״
 ״ז שמה. בעילום הרוצה יהוד,
 אהד את לגייס יותר לנו שוב

המותרות.״ את ולבטל העולם

בריסקמן, צבי ^
הירושל המורה ;

 סבור אינו מי,
פ חותכת. תשובה לתת שאפשר

 מאנגליה שבא לשעבר, אצ״ל עיל
 אב ׳45 בן כיום והינו 1936ב־

תי לחפש ״צריכים ילדים. לשני
 הגנתי׳ מיבצע בצורת ולהגיב רוץ

 מבלי הערבים רוח את שישבור
העולם.״ בעיני תוקפנים שניראה
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>■■ \  מדינה ״אנחנו ן מ
שתפקידה קטנה 1 3

 יהודי את לקלוט
 סבור מלחמה׳״ ולמנוע העולם

 מגן־יבנה, משאית נהג טקו, רוני
 מעיראק. שנים ארבע לפני שעלה
 שרותו את שסיים ,20 בן רתק,

בשלום. הוא מאמין הצבאי,

ה1ה העונ!ס
חנוך קובע ן ן■■■

קי איש סלור, ; 1 ^
רביבים. בוץ

ה זמן את לנצל צריכים ״אנחנו
 יקבלו שהמצרים לפני תורפה,

 הם החולפת, שנה כל הנשק. את
מא יותר הרבה יחסית מתחזקים

 ה־ בן הארץ יליד אנחנו.״ שר
מו גיוסו, לפני עתה העומד ,18
ליחידה להתנדב היסוס ללא כן

את המדינה אזרה׳ אה שואל

אותם! ״נדפוק 11
ו עזה את ניקח י 1 *3

אז !הסואץ את "
אלו רצון זהו לשלום. יתחננו

מ רשתי, ומשה סבור כך !״ הים
אר לפני מעיראק שעלה נתניה,

 לארבעה ואב 42 בן שנים. בע
 ״או : לקרב להתנדב מוכן ילדים,
״לחיות או למות !
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ן ■י תשובתו זאת ן ■

הטרקטודיסט של י 1 3̂
בן־חמו, אליהו ״

 ארצה שעלה ילדים, לשלושה אב
 יותר ״חיכינו מספרד. 1949ב־

 ה־ עם לגמור צריכים עתה מדי.
 !״ הראשונה בהזדמנות מצרים
יתנדב. ,33 בן באר־שבע, תושב

א  עלולה ״זאת ןל
 הרפתקה להיות. י

לד ואין מסוכנת
 אומר התוצאה,״ תהיה מה עת
 .50ה־ בן טבריה יליד לוי, חנן
 יוצא־ ,מהם ילדים, לששה אב

 כי סבור אחת, וחיילת אחד צבא
להתפתחויות.״ לחכות ״מוטב
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ה־ קיבוץ חבר ן
הצעיר שומר ; 3

בדרום, בית־קמח
״מל :אומר פריבה, עמי
ה לגמרי. אותנו תרושש חמה
ית לבצרו הספקנו שלא בניין
 את תלכד מלחמה לחלוטין. מוטט

 יליד ,21 בן ערב.״ ארצות כל
בנח״ל. שירת הארץ,

התר־ ״העולם ן
 יראה לא בותי י 3

 בעין הדבר את
 כך התגרות.״ רק תהיה זו יפה.

 פועל ,41 ליכטנפלד, יוסף מאמין
 לשני ואב בחיפה חברת־החשמל

 בדרכי כי חושב הוא ילדים.
 להשיג עדיין אפשר דימלומאטיה

 אף על להתנדב, מוכן אך שלום,
גילו.

 39 איזלר, מרים 1
ילדים, לשני ואם ! 3

מלחמות. שונאת
״בפולין ראיתי ״מספיק  בנה !

 ממנו. יקר לה אין — 14 בן עתה
 לצאת יצטרך מלחמה תפרוץ אם

ש התל־אביבית, התופרת לקרב.
 לבסוף כי מאמינה ,1950ב־ עלתה
הבריא. הגיון ינצח
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 האנשים כולו. העם נציגי רבבות יום בחרו הזה״ ״העולם של הכיסוי חוליות
 הם התור. פי על אבחנה, ללא נבחרו התחנה :המשאל לעריכת אחד במקום

לענות נתבקשו אחת, שאלה נשאלו מדי עוברים בה אביב, בתל המרכזית

 על סומכים ״אין ן | ןך■
9 ע זה כי גיסים, י 1 3

ביו לעלות לול
 כהן־צידון, שלמה קובע רב.״ קר

 שש לפני שעלה מצרים יליד
 לשלושה אב ,32 בן כיום שנים.
ומשוח הדר־יוסף תושב ילדים,

 לנו יש ״אם קרבי. משירות רר
!״ להסס אסור — כוח

■■■1 עובדיה, זכריה 1
ן • מושב איש ,17 ; /
בדרום, שתולים 1

 אנשי לא ״הם בדעתו. מאד תקיף
לע נוכל לא לעולם תרבות,

״אתם שלום שות ה החקלאי !
 שנה 15 לפני ארצה שעלה צעיר,

להילחם. מוכן מתימן,

או־ לחסל ״צריך ן | "^1
1 9 ולתמיד. פעם תם !3

 מלחמת בסוף
ה הכוח לנו היה לא העצמאות

חז די אנו עכשיו אבל דרוש.
 בנו כוחנו.״ את לנצל צריך קים.

 מכפר־אביג־ חקלאי הוא שטייגר
ל ואב הארץ יליד בדרום, דור
ילדים. שני

בדירה, ״אין 11 ■■יי
1 9 להת מוכרחים ; 3

במלחמה,״ חיל
 למה — לקרות צריך זה הרי

 סלמה, זכריה שואל לחכות־?״
 ארבע לפני שעלה תימן בן ,3ד

ו אשתו עם עתה יושב שנים,
 כרמי־יחיאל. במושב בניו ארבעת
ש לילדים ידאג ״מי י להתנדב

^ ליל"

1ןך גתחיל לא ״אם ן 0
1 במלחמה, אנו ״ 93

רא הם יתקיפו
 נהג אנגל, חיים מאמין !״ שונים

יל עשני ואב 41 בן תל־אביבי
 משרת בני כי בידעי ״גם דים.
 כי !כן :אומר אני בצבא׳ עתה

 אחת.״ דרך רק לנו יש
★ ★ ★


