
ער ועתו עה חשנוע: שר המכרעת השארה

להקדים ״טוב ן ■ ■■■
זה למכה. תרופה י | *3

 שברגע טבעי רק
חז עצמם את ירגישו שהמצרים

יחז אומר יתקיפו,״ יותר, קים
 גן־ איש הארץ, יליד צור׳ קאל
 ביחידת שירת רווק. ׳24 בן יבנה

 אני !אלך לי, ״יקראו שריון.
קרבית.״ ליחידה שייך הכי בלאו

ב להסתפק ״ולא
 |ל־ עזה רצועת

ל צריכים בד,
 שנכבוש עד ולהתקדם התקיף

 שלום.״ יבקשו אז !קהיר את
 מתל־ מוסך פועל חכומי, אברהם

 לשני אב ,30 בן הינו אביב,
 חמש לפני מפרס עלה ילדים,
 ״אם בחיל־רגלים. שירת שנים.
״אהלן לי, יקראו !

 מוכנים אם לציין גם נתבקשו תם בקצרה. עליה
תשובותי מלחמה. במקרה אישית להתנדבות הם
המערכת. מצד הערות ללא כזה מתפרסמות הם

כן!
 ברגל נפצע

 אשדוד. על
 חזק אגרוף

צנחן־לשעבר,

 ארוך לאברהם
 עם חשבון יש

הוא :המצרים
 הפלמ״ח בהתקפת

 להם נראה לא ״אם
״אבודים אנחנו !

תיימו״ ׳מושב איש
יתנדב. ילדים, לשני אב ,27 רים,

★ ★ ★

גולדך׳ שמואל ן ן■■■
תל־אבי־ מכונאי ;

ע לילד׳ אב בי׳ ■
 שנים. חמש לפני מפולין לה.

 שהמצרים לפני להתקיף ״חייבים
 החדש.״ נשקם את להכיר יספיקו

מ קרבי משירות משוחרר הוא
 לתרום מוכן אך בריאות, טעמי

המלחמה. למאמץ חלקו את

 קטן. עם ״אנחנו ן ^8 ■יי•
מל שזו זמן כל ! 3

התגוננות׳ ־ חמת
 להתקיף. אסור אבל הצדקה. יש

 היינו מדי. ׳מאוחר גם עכשיו
חנ קודם.״ אתם לגמור צריכים

לשלו אב ,44 גריידי, יוסף ווני
 ב־ לתל־אביב מתימן עלה שה,

להתנדב. מוכן .1938

★ ★ ★
האפשרות ״זאת ן ■ ■■■
לכבוש האחרונה 2 1 *3

מחיה. מקום לנו
 דעתו זאת !״ נימחק — נחכה אם
 תל־אבי־ ירקן קזים, אפרים של
 ילדים לשלושה אב ,45 בן בי,

 ״בני .1943ב־ מתורכיה שעלה
 מתגייסת בתי עתה, זה השתחרר
״כולנו נתנדב השבוע. !

אב דורש !״ מה
 ,55 בן עיראק יליד צלאח, רהם
 מחו־ כיום ילדים, לחמשה אב

בצ ילדים לי ״יש סר־עבודה.
 אתנדב מלחמה תפרוץ אם בא.
אני.״ גם

★ ★ ★

ד שפיכת למנוע
 ,28 מתוק, יעקב סבור מים,״

 ילדים. לשני ואב תל־אביבי נהג
הת העצמאות מלחמת במרוץ

 גיוסו. לפני לחיל־רגלים, נדב
 יכולת.״ אותה לי ״אין : עתה

★ ★ ★

בר־ בנימין דורש 1
מתקו־אוס־ זלי, ; 1 *3

בתל־אביב. ניים
מס מונעת מלחמה השם ״עצם

ל אב ,31׳ בן הצורך.״ את ביר
 ב־ מסוריה עלה ילדים, חמשה

 ? קרבית ליחידה להתנדב .1932
להתנדף!״ או להתנדב ״או

★ ★ ★

■ ■ ,23 יוסף, שרם ן ■
■ !1 :אומר רתק, 1

לח ״אי־אפשר
ש ביקשנו קר. בדם למוות כות
 נקמה.״ על חולמים הם אבל לום,

ה יליד יפו, תושב פחח־רכב׳
 לו שיקראו עד יחכה לא ארץ,

 שעות׳ 24״ מלחמה. של במקרה
״בתוכו ואינ !

 יודעים אנו ״אין ן
ה של כוחם מה י 3

כיום,״ ערבים
 תל־ סוחר לאופר, יהושע אומר
ב בהג״א ששירת ,62 בן אביבי

 מפחד, ״אינני העצמאות. מלחמת
 אינו יצא.״ מה יודע לא רק אני

קר לשירות יתנדב שבנו מתנגד
 לשרות הוא גם לשוב מוכן בי,

בהג״א.

* ★ ★
ב־ שנה 32 ״אני ן ■י■*■
ן ■ ׳מאמין לא ארץ. י #

 של באפשרות
 לחכות אסור הערבים. עם שלום

 הלל אומר יתחילו,״ שהם עד
 תל־א־ בקואופרטיב סבל מלים,
 בנים לשלושה אב ,56 בן ביבי.
 עם להתנדב מוכן הגיוס, בגיל
קרבי. שירות לכל בניו

★ * ★
נצליח לא ״אם ן 1■■
ההת את לסיים ״ 3

שבוע, תוך קפה
 שמחה אומר המדינה,״ תתמוטט

 בן הארץ, יליד שרטט פטר, טל
כחבלן. יתנדב רתק. ,2.

★ ★ ★

*י •* ■  ,45 קפלן, יעקב ן ■
ארכיאולוג הוא י 3

ב מקצועו. לפי
 בחיל שירת העצמאות מלחמת
מא אחת׳ לבת אב כיום הנדסה.

 ליצור אפשר ״אי :הוא מין
ב תלויים אנו קיימות. עובדות

 לנו.״ יפריעו הן המערב, מעצמות
יתנדב. :מלחמה של במקרה

ר־ כל על ״חבל ן ■■■ן
ה שמאבדים. גע ;1 3̂

היה הנכון זמן ■
 חנן השיב חאן־יוניס,״ בזמן

 מגבעתיים, אדריכל ,36 שבובין׳
 ״הצדק .1935ב־ מבלגיה שעלה
ב אלינו יתייחס העולם אתנו,

 !״ ״בהחלט י להתנדב אהדה.״
 שבע. בן לילד אב שבובין, משיב

★ ★ ★

ן ״ ך לי שאין ״למרות ן ן
במלחמה, חשק י 1?■■

כל רואה איני ״
א מנדל׳ שרה מסבירה מוצא,״

 ״כל מראשון־לציון. ראשית חות
 זאת ובכל יגוייסו בני ארבעת

 להתחיל שצריכים חושבת אני
כאחות. תתנדב מונעת.״ במלחמה

★  ★  ★

הצד דווקא ״יש 4(
ב להתחיל קה ■

אומ מלחמה,״
ה ילידת בורשטיין, עמליה רת

 כפר תושבת ,18ה־ בת ארץ
 בטחון שום אין ״אולם וויתקין.
 תשובה לתת קשה לכן שננצח׳

 בבית- היא לומדת כיום ברורה.״
להתנדב. מוכנה לאחיות. ספר

על חבל ״פשוט ן ■■■ן
נחכה, אם הזמן. י | *3

נשק.״ הם יצברו
שר שמשון ד״ר סבור כך

 .52 בן לב, למחלות רופא תוק,
 ישוב לשעבר, הפולני הצבא קצין

בניו. לשני נוסף לשרות

9417 הזה העולם


