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דברי של תרגום קרא כאשר אפריקאי,
 על שתמה היחיד היה לא הוא ישראל. קול

 ממשלת של העיקרי הרשמי השופר סיגנון
ישראל.
 קול נקט קונגו, משבר ראשית מאז
מ במאומה נבדלה שלא בעמדה ישראל
 של ביותר הריאקציוניים החוגים עמדת
 בן־גוריון דויד נתקבל בה עיר — בריסל

ני התחנה פתוחות. בזרועות מכבר לא
ה מערביים, ממקורות בלעדי באופן זונה

 ישראל להמוני נתנה בלגיה, את אוהדים
 הקונגוי, המאבק של לחלוטין כוזבת תמונה

 דברים ואף חד־צדדיים סיפורי־זוזעה בתוספת
: השאר בין לאיד. ושימחה לעג של גלויים

 לכנופיית לקרוא ישראל קול מתעקש •
 ״ממשלת בתואר קטאנגה של הקוזיזלינגים

 עדיין אלג׳יריה ממשלת בעוד קטאנגה״,
הטרוריסטים״. ״הנהגת בפיה נקראה

לג בנימה ישראל, קול קריין ציין •
 שלושה מונה גאנה ״צבא כי בולטת, לגנית

 קוזאמה החלטת על שהודיע אחרי גדודים״,
קמאנגה. לכיבוש כוחות לשגר אנקרומה

 על בהודיעו ישראל, קול הוסיף •
 קונגו, כוחות למפקד לונדולה הגנראל מינוי

 לונדו־ הגנראל היה קונגו לעצמאות ״עד כי
 כי ציין לא הקריין סמל.״ דרגת בעל לה

 אליה ביותר הגבוהה הדרגה זאת היתד,
 וכי הקונגוי, בצבא להגיע לאפריקאי ניתן

 זעם את רבה במידה מסבירה זו עובדה
הלבנים. כלפי הקונגויים החיילים

 של זו רשמית עמדה אחת. כמכה
 העצמאית קונגו שונאי את עודדה הממשלה

 בבריסל טבעית. בת־ברית בישראל לראות
 בקטאנגה, תכיר ישראל כי שמועות הופצו

 הכוונה על ידיעה באה עצמה ומקטאנגה
לישראל. רשמית משלחת לשלוח
 בינתיים כי הרה־סכנות, מצב זה היה

מזי למיגור אדירים כוחות באפריקה קמו
 וגיניאה גאנה האירופי. האימפריאליזם מות

 הודיעו לומומבה, פאטרים לימין התיצבו
מהאהיר הבדלנים. נגד צבא משלוח על

להצטרף רע״ם נכונות על הודעה באה
הצבאי. למאבק
 להשתלב אל־נאצר עבד גמאל יצליח אם

תקו של ביותר השחור ברגע זה, במערך
את אחת במכה ישראל תאבד קונגו, מת
 באפריקה. האחרונות בשנים עמלה פרות כל

האפ למעגל מחוץ עצמה את תמצא היא
 והמדכאים הבלגיים הצנחנים בחברת ריקאי,

אלג׳יריה. של הצרפתיים
 סיכום על־ידי נקבעת מדינה של עמדתה

 חוסר־ על־ידי וגם קטנות, החלטות הרבה
 אפריקה כלפי ישראל של עמדתה החלטות.

 שאיש מבלי להיקבע, עלולה המתעוררת
הקונגוי. למשבר יחסה על־ידי בכך, ירגיש
המכ בחשיבותה ספק מישהו הטיל אם
והת תשובה לו ניתנה זו, זירה של רעת
 ה־ קריין עצמו. קול-ישראל על־ידי ראה

 בסוף כמעט נמרץ, בקיצור הודיע ראדיו
חד אפריקאיות מדינות ארבע כי החדשות,

 דא־ :לעצמאות האחרונים בימים זכו שות
השנהב. וחוף ניג׳ר וולטה, הומי,
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בבול עוד וותיק. קצב הוא אלעזר יצחק
 שנים, 10כ״ לפני ארצה עלה ממנה גריה,

 היה וא,3 מסביר שם, סוחר־בשר. היה
 רמה על לשמור הייתי ״חייב פשוט. הדבר

הענין.״ נגמר בזה נאותה. סאניטרית
 על לשמירה שפרם יצחק נוכח בארץ

 •ם רב לדברים גם לדאוג עליו הבשר נקיון
 לשלוח טרחה הראשית הרבנות אחרים.
 שליח בשר־בקר, משלוח כל עם לחנותו,
ל זכר הבהמה, ירך את המנקה מיוחד,

 האלהים. מלאך עם אבינו יעקוב היאבקות
הב מבשר גדול שחלק לכך גרם הנקור

למכירה. ראוי בלתי בהיותו הושחת המה
 לקנות ביקשו יצחק של מלקוחותיו רבים

 בשר לטחינת מכונה קנה יצחק טחון. בשר
 אסור דיני־הכשרות, לפי בחנותו. והציבה
 שהקונים ומכיון הומלח. טרם בשר, לטחון

 למעשה, ואין, בביתם, הבשר את ממליחים
 נשארה בחנות, הבשר את להמליח אפשרות
 של לקוחותיו מעשה• באפס עומדת המכונה

בעצמם. הבשר את לטחון נאלצו יצחק
 כשנודע גבר כעסו רוגז. החל אלעזר יצחק

 כשר בעל־אסליז חייב לכל נוסף כי לו,
 השרותים המורת לרבנות, מיסים לשלם

לוזתר החליט יצחק למסחרו. הזיקו שכה
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 רת־ים לעירית פנה הוא אלה. שרותים על
 העיריה, בלתי־כשר. אטליז לפתיחת בבקשה

 לחסוך רצתה הדתיים, החוגים מיוצגים בה
 את להעניק סרבר. היא צרות. לעצמה
 יגרום שהדבר בטענה המבוקש, הרשיון
התמרמ עקב בעיר הציבורי הסדר להפרת

. הדתיים• החוגים של רותם
 להלחם החליט הוא עיקש. היה יצדק

 לצדק, הגבוה לבית־הדין ופנה זכויותיו על
בת עירית נגד צו־על־תנאי לקבלת בבקשה

 הרשיון את לו להעניק אותה שיאלץ ים,
המבוקש.

ה בעל לבקשת נענה העליון בית־הדין
 בטחון ״ענייני כי פסק אלעזר, אטליז,

ההפ כאשר העיריה, להתערבות עניין אינם
לנ עלולה הצבורי הסדר של העתידה רעה
 שבין האידאולוגית המחלוקת מתוך בוע

 כי טוענים היום לאנטי־דתיים. הדתיים
 מצד והפרות־סדר הפגנות לבוא עלולות
בית קבע האוכלוסיד״״ של הדתיים החוגים

 האנטי־ החוגים זאת יטענו ״ומחר ד,דין,
הד לדרישות תיענה העיריה אם דתיים,
תיים.״

 מהוד, הטענה כי ופסק הוסיף בית־המשפט
 את להפקיר העלולה מסוכנת, פיפיות ״חרב

הרחוב.״ של לטרור הצבור
 חוייבר, דמי־הוצאות, לירות 150־7 פרט
לה בית־המשפט, החלטת לפי בודים, עירית
 הנכסף. הרשיון את אלעזר ליצחק עניק
 את שקבע חשוב, עקרוני פסק־דין זה היה

דתיים. בעניינים גם הפרט זכויות

הפגנות
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 הפרסי, השאח הכריז עת קצר, זמן לפני
 דה הכירה איראן כי פחלבי, רזי מוחמד
 במלים: זו הכרה נימק בישראל, פאקטו

פר אזרחים אלף 100 מתגוררים ״בישראל
שלהם.״ לאינטרסים לדאוג ועלינו סיים

 שעשויה תקרית בתל־אביב אירעה השבוע
 סוערות בהפגנות זי• טענה להצדיק היתד,

 שליד עמישב מעברת תושבי פרם, עולי של
ש רציניות התנגשויות אירעו פתח־תקוה,

 תקופת את ובאלימותן, בחומרתן הזכירו,
וזאדי־סאליב.

 היה החיפאית, השכונה מהומות בעת כמו
ה מתאים. דיור חוסר — הרקע כאן גם

 בדרישה לסוכנות פנו הממורמרים עולים
הס דו־משפחתיים, בתי־מגורים להם להעניק

 מהם שרבים העובדה על־ידי דרישתם בירו
 חלקות־ מצורפות להם בתים ורק מובטלים,

 למחיה ירקות לגדל אפשר בהן אדמה,
קיומם. את להבטיח עשויים ולממכר,

 לדרישת להיענות רצתה לא הסוכנות
 גדולים, שיכונים להם ״סיפקנו העולים.

 לקבלם,״ סירבו והם העולים, יתר לכל כמו
 שטוב ״מה הסוכנות. של בכיר פקיד טען

בשבילם.״ טוב להיות צריך אחרים בשביל
 דעתם היתה לא זו כאריקאדות. עלי

 לאחר השבוע, עמישב. מעברת תושבי של
 המעברה, בצריפוני שנים עשר של שהות

 סוערת, בהפגנה הממורמרים העולים יצאו
 אבן- שברחוב היהודית הסוכנות בניין מול

 על־ידי להתקבל ניסו בתל־אביב, גבירול
הסוכנות. פקידי

 המשטרה. את להזעיק הפקידים: תגובת
מס בפיקוד בהמוניהם, שהגיעו השוטרים,

 לפנות פקודה קיבלו גבוהים, קצינים פר
 הקימו הכביש, על שהתיישבו העולים, את

לתחבורה. שהפריע חי מחסום
 ביסודיות מלאכתם את עשו השוטרים
 בשנים כדוגמתה היתה שלא ובאכזריות
 משטרת כי מעידה ואשר — האחרונות

 וקיצונית חדשה לשיטת־פעולה עברה ישראל
 ועוברי־ מפגינים בהפגנות־עולים. בטיפול

 הפצועים בין נפצעו. רבים מקריים אורח
 מבוגרת, אשה כהן־שושן, בז׳ת גם היתד,

 בראשה שהונחתה למהלומת־אלה שזכתה
 הועברה היא .16981 מספר השוטר על־ידי

אחרים. פצועים מספר עם לבית־החולים,
ש לאחר סופית, ההפגנה פוזרה כאשר

 חלק לפחות לשכן הסכימו הסוכנות נציגי
 חלקות־ בעלי בבתי־מגורים עמישב מעולי
 טענות אם חשוב היה לא שוב אדמה,

 העובדות לא. או מוצדקות היו העולים
 בקשר הציבור דעת את שהעסיקו המרכזיות

שהו המשטרה, התנהגות היו זו לפרשה
האז חופש על רציני כאיום עצמה כיחה
ה וההזדמנות הציבור שלום ועל רחים

 לתעמולה זו, התנהגות ידי על ניתנת,
 בעיני להוכיח שתרצה לישראל, העוינת
 לקראת גיששה עתה שזה טהראן, ממשלת

 ישראל, עם יותר הדוקים יחסי־ידידות
)11 בעמוד (המשך
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