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 של שליחות זה תשבץ ממלא הפעם
 הוא כמעט. היסטורית שליחות ממש.

 מרח׳ שביט, לד! ציונה ע״י מוקדש
 ליל־ עבור בתודה בת״א, דיזנגוף
 וב־ לינואר, 20ה־ מ! הנעים השבת
 המים־ הביש המיקרה ששכח תיקווה

 תחפשו אל לינואר. 25ה־ מן תורי
ל במאוזן, ולא במאונך לא הסברים,
 דאגה וציונה פרטית היא זו. הקדשה
ההק תפורסם בו הזה העולם שגליון

 גילחה שלא מה החביב, לדן יגיע דשה
ה פיתרון בעת אתם תגלו ציונה
שלה. מיקצועה את — הזה תשבץ
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צהובים. נעשים
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 אות )24 האוניות. כלל )23 מידת־חשטל.
 )29 בתוכה. )28 שלהם. אם )26 במוסיקה.

 מספר את למנות אפשרות יש זו בבדיקודדם
 יקרה. מתכת )32 מסד. )31 ברוריות-הדם.
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הגוף. מרכז )58 בתוכי. )56 כבד.

במדינה
העם

*ם1ההגו האנשים
 תופעת־לוזי עימה הביאה לבון פרשת
 בך שדויד להבין מוכן היה העם אכזרית.

 תפקיד ממלאים שלו החצר ונערי גוריון
 את לבון בפנחס וראה הביש, במחזה עכור
 גם הופיעו הבמה על אך המחזה. גיבור

 האנשים אלה היו הקצוזת. שתי שבין דמויות
וביוש בכנותם האמינו שהצופים ההגונים

רם.
בגלי התעטף הוא אשבול. לוי היה כזה

 משוא־פנים ללא הממלא הישר׳ המתווך מת
 במרכז ההכרעה יום בא מצפונית. שליחות

 את פניו מעל הסיר אשכול ולוי מפא״י
 נוסח את הגיש אשר הוא מסזזה־ההגינות.

לבון. את לחסל ההצעה
 הגון. מסווה עוד של סופו בא השבוע

 לבן־גוריון ״לא״ שאמר האיש רוזן, פנחס
הת של סמל להיות הפך המכריע, ברגע

ו ביג׳י תעלולי נגד אנשי־הרוח קוממות
 זכתה אף כך משום הדיקטאטוריות. נטיותיו
 פרופסורים מצד גלויה להערצה מפלגתו

פשוטים• כאזרחים
 יעקוב הארץ, איש של מיכתבו שבא עד

 מאלף מיכתב ).9־8 עמודים (ראה רוזנטל,
 הציגו רוזן, פני מעל המסיכה את קרע זה

 הרגיל, הערמומי הסוג מן מפלגתי כעסקן
 — בן־גוריון נגד הכרזות בפומבי המשמיע

 דיק־ לשלטון דרך לו מפלס פרטי ובאופן
טאטורי.
 אשליותיו. ניפוץ עם להשלים לאדם קשה

 בריא דבר אין דבר, של בסופו אולם,
מזה.

ציונות
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 המכובד, הדתי השבועון יצא השבוע
 תקדים. ללא ראשי במאמר פנים, אל פנים
 מסתייגים משלחת!״ ״תצא הכותרת תחת

 האנטי־מארו־ ממסע־ההשמצה העתון עורכי
 האנטישמי״ ש״הגל כך על מרמזים קאי,

 הממשלתיים, שופרי־התעמולה לדברי המציף,
 של יציר־ידיהם אלא אינו מארוקו, את

ציוניים. תועמלנים
 ועדת הקמת ודורש מוסיף פנים אל פנים
 יהודי מצב את שתחקור בלתי־תלויה חקירה

ה המוצע: הרכב־הוזעדה לאמיתו. מארוקו
 הרב שלוש; דויד נתניה׳ של הראשי רב

 ובתי- ישיבות שייסד גור־ארייה, שמריהו
 אירבינג פוליטי; איש ואינו במארוקו ספר

 באמריקה; החרדית היהדות מראשי בונים,
 לוחמי ומפקד אתגר עורך ילין־מור, נתן

 נשיא אלישר, אליהו לשעבר; ישראל חרות
 שלום, יצחק בישראל; הספרדית הפדראציה

 ה־ יושב־ראש גודמן, הארי אמריקאי; נדבן
 ישראל; אגודת של העולמי הפועל תעד
 אל פנים מערכת מראשי אחד אלירז, וצבי
פנים.

 של המאמר הופעת אלג׳יריה. זל,:י
 טבעית תגובה אלא היתה לא פנים אל פנים

 המתנהלת רבת־ההיקף התעמולתית למלחמה
ה היהודיות החזיתות בשתי רב זמן מזה

ה גם ומארוקו. אלג׳יריה של תאומות,
 במאבק־פירסומת־ אחדות גיחות בלטו שבוע

זה: וסילופים
 בחנויות שהוטלו פצצות על הודעות •

 בסוף צויין אגב, כבדרך באלג׳יר. יהודיות
 האול־ על־ידי הוטלו שהפצצות הרשימות

נש הכללי הרושם אך — הצרפתיים טראם
 מלאכת־ את ביצעו הפל״ן אנשי כאילו אר

ההתנגשות.
 300 של מעצרם על מאמרי־אזעקה •

 בעיקבות אחרות, ובערים בראבאט יהודים
 במארו־ הקיים המשטר בגנות כרוז הפצת

 יודעי- בין תדהמה עוררו אלה מאמרים קו.
 ״אישיות טוענת מארוקו. יהודי של המצב

צו דבריה אשר חשובה,״ תורתית־ציבורית
 כן. הדברים ״אין פנים: אל בפנים טטו

 מה ידידי מפי אני ויודע במארוקו הייתי
לק ועלי כפריה ובכל עריה בכל בה נעשה

 של הכללי שמצבם האחריות במלוא בוע
 אליהם המדינה ערביי ויחס מארוקו יהודי

ל מארוקו הגיעה מאז במאומה, הורע לא
עצמאות.״

ש חרות, היומון מכולם לעשות הגדיל
 תחת סנסאציונית כתבה ו׳ ביום פרסם

 עם במגע שיבוא לאלג׳ירי ״מזזת הכותרת
 בפאריס, חרות כתב טוען בכתבה יהודים.״.

ה סוסטל ז׳אק לחוגי המקורב שוויילה
 הפל״ן של סודיים מיסמכים כי קיצוניים,
 אנשי של הגזענית גישתם את מוכיחים
האלג׳ירית. המהפכה

 אמיתות ״הוכחת״ היא במיוחד מאלפת
בלתי־ בצורה המזכירה — אלה מיסמכים

 של הפרוטוקולים של עלילת־הדם את נעימה
.1956 ״בשנת :ודיילת טוען ציון. זקני

 חמישה עם אווירון תפסו שהצרפתים בשעה
 המטוס בתוך גילו אלג׳יריה, מרד מנהיגי

•סודיים מיסמכים .  על המעידה תעודה .
הגזעניות.״ הרגשותיהם

 צבא מהודעות לחלוטין התעלם חרות
 המבקשות הרשמיות, האלג׳ירי השיחרור

ה כבני עצמם לראות אלג׳יריה מיהודי
לפל״ן. לנשק וכאחים ארץ

הפרוטוקו אודות עלילת־דם, פירסום עם
 קשר אלג׳יריה, זקני של הדמיוניים לים
 השאלה: מן להתעלם הישראלי לקורא היה
 המטה על־ידי סיפור־הבדים הומצא האם

 הצרפתי? הצבא של פסיכולוגית ללוחמה
הולכיב חמים כטענות כאן, היה שמא או

׳*דיך חזק־ככוה איש
.מתת . .מסים . . .מלחנזוז . . .

 חלק הציונית, ובתנועה בישראל וגוברים
 של האכזרית״ ״התעמולה מערך של נוסף

ל המנסות ישראל, ממשלת ושל הציונות
 אפריקה יהודי רוב לפינוי זו, בדרך הביא,

לישראל? לעלייתם הצפונית

דיעות
1מי את פתח הספינכס

 ירושת על וחסר־הכבוד החריף במאבק
 העומד אחד אדם של דמותו מזדקרת ביג׳י,
 שכולם ידין, יגאל הפרופסור הצד. מן כאילו

המיוע מיורשי״העצר כאחד שמו את לוחשים
 בשלב לפחות או ראשון, בשלב לא אם דים׳

 כרמטכ״ל היתרונות: מכל נהנה יותר, מאוחר
כארכי צבאית; פרסטיז׳ה בעל הוא לשעבר

 החוקר. וכבוד המדע הילת עטור הוא אולוג
 חצר על נמנה שאינו כאדם — לכל ומעל
 המאפיינים התככים מן מחלק נקי הוא ביג׳י

במפא״י. המימשל מנגנון את
 ליקוי כה, עד היה, זו ציבורית לדמות

 של השקפותיו את ידע לא איש אחד. חמור
ידיו•

 דפי מעל פיו. את הספינכס פתה השבוע
 מיספר על ויכוח במיסגרת נזעריב, הצהרון

 ידין יגאל הפרופסור השמיע בעיות־יסוד,
 ריאקציי־ השקפות אלה היו השקפותיו. את

 את אף בצל השם אפל, גון בעלות ניות,
 כמו מנוסים אטאטיסטים של מאמציהם מיטב

דיין. ומשה פרס שמעון
 את ישראל של החזק־בכוח האיש קבע
עקרוניות: לבעיות בקשר שלו מאמין״ ה״אני
ד: • םו *י ת ק  דברי בראש ״אביא חו

 שעונש זה בעד אני שלי. מאמין׳ ה,אני את
 מדינת של העונשין בחוקת ייכלל מוות

.ישראל . זה.״ בעד בפרינציפ אני .
ן צבא # חו ט ב  כל להוציא ״עלינו ז ו

 להשיג ניתן כי בישראל, העם מלי אשלייה
.,רוקח׳ של בתרופת־פלא השלום את .. 
 בך על־ידי השלום אל שנתקרב חושב אני

 השלוב על לדבר קצת נפסיק כל שקודם
הערבים. עם

ה • מ ח ל ם מ שלו  הייתי ״אילו :ו
 לפירוק המתנגדים לאלה שייך הייתי אנגלי׳

באנגליה.״ אטומי מנשק חד־צדדי
ם * י חי ה ״ ר ט ש י מ צו ר די ה מ ב
ה  כדי נלחם לא שלנו הנוער ״לדעתי : נ
האידי יהיו המדינה קום לאחר שנים 13ש־

 רווחים, המדינה מתושבי ניכר חלק של אלים
ברחוב חיים בתל־אביב, חיים קאריירה,

)10 בענדוד (הסשך
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