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במדינה
העם

* שמח חג
 אינה קדחת כי אומר עתיק יהודי פתגם

 קבע מאז אולם חג. אינו ופורים מחלה
 זאת בכל הינד. קדחת כי סופית המדע

 זאת בכל הוא פורים כי קבע והעם מחלד״
וה השמחים החגים אחד ודווקא — חג

 למעשה, זהו, כי היהודי. העם של יפים
 כל עליו מטילה הדת שאין היחידי החג

 המוטלת היחידה הדתית והחובה הגבלות
לש לאכול, היא זה ביום מצוות שומר על

 זאת מצווה לקיום לבו. את ולשמח תות,
ביותר. המושבע האפיקורס גם מוכן

הסורים, חג את לחוג העם התכונן השנה
 פינות בכל שורצים נפשו מבקשי כשד,מנים

 בדיוק מיהו ידע לא אפילו העם תבל.
 אקדחי־ של היריות הדי האמיתי. ההמן

 בהדים נבלעו ישראל ילדי של הפקקים
והתפוצצו רובים יריות הדי — יותר עזים
 כי ידע אחד כל הפידאיון. מוקשי יות

ל מעל תלויה נשארה ישראל לחיי הסכנה
דאמוקלס. של האגדתית כחרבו ראשה,
בהכנות־שמחה. זאת בכל עסק העם אך

פו למאורעות לשמוח אי־אפשר אם שהרי ■י
 2400 לשוב עדיין היה אפשר תשי״ז, רים
 אסתר שמחת את ולשמוח אחורה, שנה

 היתד, השבוע, של הנסיגות כל מתוך המלכה.
מזיקה. הפחות זאת נסיגה
 אמנם נרמסו סיני מערכת של הנצחון זרי
 מאד ושמחה צהלה יעקב שושנת אך בחול,

ישראל. ברחובות

הגבול
ת חזרה רו ת כו ל
 מכותרות נעדרו חודשים ארבעה במשך
 לא איש מאד. ידועים שמות כמה העתונים

 או גיר־יצחק כיסופים, נחל־עוז, על כתב
אפ אשר נעימות, רשימות־הווי מלבד זיקים,

 ודמיה משמר־העמק על גם לכתבן היה שר
 של ההגנה שקו החודשים במשך כי א׳.

ה משקי היו וברפיח, בטיראן ננעץ ישראל
 זו ושלום, עמל של באווירה נתונים ספר

באדמתם. יתר תקעו מאז הראשונה הפעם
ל המוכרים השמות אותם שבו השבוע

 ליד מסתננים על־ידי נרצח רועה חדשות.
 ושני קשה נפצע אחד ישראלי בית־גוברין,

 ליד מוקש על מכוניתם בעלות קל נפצע
 בשדות נהרג עזה מרצועת מסתנן ניר־יצחק,

 על־ידי נהרג שני מסתנן מפלסים, קיבוץ
ב השקאה צינורות זיקים, קיבוץ שומרי

 ני המשקים חברי האמינו ארוכות שנים
 בטחונם. בעיות את יפתור הרצועה כיבוש

 מעשי פתרון כל רואים הם אין — עתה
 לגרום עלול היאוש כי חוששים והם באופק

מהמשקים. רבים חברים לעזיבת
תלו אלה חששות יתאמתו שבה המידה

 אלא הפידאיון, בפעולות רק לא עתה יה
 נכונו״ ובמידת בישראל, הפנימית בחזית גם
הספר. לצד לעמוד העורף של תו

מפלגות
ת סכו מ ת ה נוכלו

 הבריטי בבית־הנבחרים הלייבור סיעת
מל הוד של הנאמנה ״האופוזיציה נקראת
 על ביקורת למתוח יכולים חבריה כותה״.
 אי־אימון להציע השמרנית, הממשלה פעולות

 בכל אותם ולתקוף לשריה ללעוג בה,
 ישארו הם כי יודע אחד כל אולם הזדמנות.

הקיים. למשטר לחלוטין נאמנים
 לאזרחים היה נדמה שנים כמה במשך

 האופוזיציה מפלגת חרות, כי בישראל רבים
 של מהאופוזיציה שונה תהיה המובהקת,

 ובחבר בגין במנחם ראו הם מלכותה. הוד
 אלטרנטיבה הרבזיוניסטית מהמפלגה עוזריו

וגרורותיה. מפא״י 7ש למשטר
 היה לא בכנסת חרות סיעת ראש אולם

 אנשיו את להוביל שידע מורד אותו עוד
בריטניה. של הסדיר הצבא מול

 התנגדותם את בגין אנשי הפגינו 1946ב־
 ,1952ב־ פצצות. הטלת על־ידי המנדט למשטר

השילו להסכם התנגדותם את הביעו כאשר
 את ״נמחה הכריז: ובגין גרמניה, עם מים

 חרות אנשי הסתפקו כוחנו!״ במלוא החרפה
 גירוש הכנסת. לאולם אבנים כמה בהטלת

 הכנסת מן חודשים לששה בגין של העונשין
הצ חרות אך זה. פושר למסע גם קץ שם

 על רבים בעיני לשמור זאת בכל ליחה
 את להגדיל ואף השני״, ״הכוח של האגדה
השלישית. בכנסת כסאותיה מספר
 בהם- השבוע, הסמוי. האגרוף לא

 להלן; (ראה מסיני הנסיגה נגד גגותיה
 יותר עוד התקדמה היא כי חרות הוכיחה

 אשר בגין, הנאמנה״. ״האופוזיציה בדרך
 צבאית פעולה והערב. השכם לתבוע ידע

סיס פיו את מילא ישראל, לבעיות כפתרון
 הנסיגה. נגד לדבר קם כאשר ריקות מאות

 מלבד מעשי, צעד כל ממאזיניו תבע לא הוא
ההפגנה. תום עם בשקט להתפזר

 ש־ ,הסמוי המפא״יי האגרוף זה היה לא
הת של במקרה חרות במפגיני להלום כוווץ

 בשקט. המפגינים את פיזר אשר פרעות,
האמריקאית, היד של מלאכתה זאת היתד,

מכית־גוכרין. הרועה רצח
הבטחות של ערכן

כיסו משדות נגנבו לירות 7500 של שוזי
ב ארעו התקריות כל ,.ועין־ד,שלושה פים
הנסי למחרת — שעות 24 של תקופה תוך

אל־שייך. ומשארם מעזה גה
 בדיוק שתת מד, רואים אנחנו ״עכשיו

 פעולות חידוש ירשו שלא האו״ם הבטחות
 אינן ״הן גירים. חבר התמרמר הפידאיון,״

 — עליו שנכתבו הנייר את אפילו שתת
נייר״. על כאלה הבטחות נכתבו בכלל אם

 שוב ובשדותיו, המשק בחצר מסביבו,
 מטפלות נשקם, את נושאים החברים נראו

 הרצועה הבונקרים. את מחדש סוקרות
 לא המשק וחברי פעילד״ לחזית הפכה שוב
 שעתה אלא מזויין. ליתי ללא לשדות יצאו

במשך בלבד. חיצוניר. המתיחות היתד, לא

ל חרות יכלה לא בפניה נותנת־ד,דולרים.
עמוד.
 ברור היה כאשר ההפגנה, לפני שבוע כי

 חתמו תנאי, ללא נכנעה ישראל ממשלת כי
 ד״ר עם הסכם על בניו־יורק חרות נציגי
ה בכספי חלקם הגדלת על גולדמן, נחום
 דולר אלף 90 חרות קיבלה כה עד שנור.
 הקיצבה את העלד, החדש ההסכם לשנה!
מיליון. לרבע
 מנחם הגיע ההסכם חתימת לאחר מיד

ה למסע להירתם כדי יורק, לניו״ בגין
המשטר. של מכובד עסקן כל כמו שנור,

 הדגמה זו היתד, למטרה. מאמצעי
 הבמה על חרות של תפקידה של מאד חיה

)10 בעמוד (המשך

1018 סזח תצודיו


