
 סבלו השפנים
להצילך כדי

 ערכו עוזריו וחבר מרטון ד״ר
 הכולסטרול השפעת של ניסוי

בית. חיות על
 שכל התברר קצר זמן אחרי
 מהסתיידות סבלו הנסיון חיות

 שגם קבעו הם חריפה. עורקים
 בדם כולסטרול עודף האדם אצל

ומח עורקים להסתיידות מביא
לב. לות

 בדם הכולסטרול להפחתת הדרך
 בעלי מאכל בשמני שימוש היא

 בלתי חומצות של גבוה ריכוז
רוויות.

 שמן או סויה שמן בפרוש דרשי
ב המצטיינים ״טית־בית״ תירס
 בלתי חומצות של גבוה ריכוז

 מעודן טעמם זה עם ויחד רוויות
ואפיה. טגון בשול, לסלטים,
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במדינה
יחסי־חוץ

דוהרת ־ה1פר1סכ־ז
של נערי־החצר את הרגיז לא דבר שום

 שנתפרסמו הידיעות מאשר יותר בן־גוריון
 לפורטוגאל, ישראליים עוזים מכירת על

ממ באנגולה. רצח־העם במיבצע לשימוש
 זו, בנקודה רגישה כה נעשתה ישראל שלת

 בעצרת לנקוט החליטה ששרת־החוץ עד
 פורטו־ נגד וקיצונית מפורשת עמדה או״מ
אפריקה. בענייני גאל

 השני הצד במקרה, לגמרי נתגלה, השבוע
 זה בעניין שגם ונסתבר — המטבע של

 דוהרת. מסכיזופרניה ישראל ממשלת סובלת
 בין מישאל ערך שיף, זאב הארץ, כתב

 האזרחי הפיקוח בעיות על המפלגות ראשי
 היה הנשאלים אחד מערכת־הבטחון. על

 בוועדת״ ליברלי חבר רימלט, אלימלך הד״ר
הכנסת. של החוץ־והבטחון

למ ״סירבו השאר: בין רימלט, הפליט
השמו את לבדוק כדי מיסמכים לשרים סור
 יודע, איני לאנגולה. נשק מכירת על עות

 ידע הממשלה מחברי מישהו אם למשל,
 בתעשייה פורטוגליים מטוסים שמשפצים
״ שלנו האחירית . . .

 הסכיזופרניה של נוסף גילוי זה היה
ה הבוס פרס, שמעון בעוד הממשלתית:

 את משפץ האווירית, התעשייה של אמיתי
 אנגוליים כפרים מאות שהשמידו המטוסים

 נאפלאם, פצצות באמצעות יושביהם, על
 מאיר גולדה תקפה ואש־מקלעים, פצצות
המטוסים. בעלי של המדיניות את באו״ם

מרחביים יחסים
הגדולה הפרובוקציה

 אלג׳י־ יהודי למען ועד להקים ״צריכים
 ידידי ישראל, מעתונאי כמה זעקו ריר,!״
 באוראן מאורעות־הדמים למחרת צרפת,

 כלפי מופנית היתד, התקפתם בראש־השנה.
 חופשית, אלנ׳יריה למען הישראלי הוועד
 היהודי־הערבי הפוגרום כי לטעון שהעז

צרפתית*. פרובוקציה של תוצאה היה
 דחוף צורך יש אמנם כי נסתבר השבוע

 אך — אלג׳יריה יהודי להצלת בפעולה
 לעצמם. תיארו ידידי־צרפת שאותם כפי לא
 ישראל, לממשלת ביותר הקרוב היומון כי

 מלא בפה כמעט שאישר מאמר פירסם דבר,
 פרובוקציה אירעה שבאוראן העובדה, את

מתועבת. אנטי־שמית
יש כתב ומחושכ״. מכוון ״מעשה

 לי ״נזדמן בפאריס: דבר כתב נוימן, ראל
 למאורעות עד־ראייה עם לשוחח אלה בימים
 בספק. מוטלת אינה שאובייקטיביותו אוראן,

 המהלכת מזו שונה גירסה שמעתי מפיו
אלה. מאורעות על

הנמ היהודית לתגובה שגרם ״המתנקש
 ברחוב שטייל יהודי כזכור, פצע, רצת,

 מחזיק הוא האחת כשבזרועו היהודי, הרובע
 היה לבתו. מושטת השניה וידו בתינוקו,

 יצאו מהם רבים — שיהודים טבעי, זה
 הניחו, — מבית־הכנסת ומלאי־זעם בריצה

 כאירופים, הפל״ן התנקשויות ריבוי נוכח
 או המרצת. את ששלח הוא זה אירגון כי

 השמועה את להפיץ שמיהר מי היה שמא
למעשה? אחראי הפל״ן כי היהודים בין

 ואין — הסבורים אנשים באוראן ״יש
 תקיעת־ כי — דווקא הפל״ן אוהדי אלה

 מעשה־פרובו־ היתה בראש־השנה הפגיון
 האירופי החשאי הצבאי הארגון של קציר.

 למען מראש, ומחושב מכודן (או.א.אס),
 יהודית־מוסלמית, דמים התנקשות גרימת

 באלג׳י־ היהודי ליישוב תהיה לא שאחריה
 אל עצמו את להשליך אלא ברירה ריר,
 בתקוזה החשאי, הצבאי הארגון זרועות תוך

 הצפוייה משחיסת־נקם יצילו זה שארגון
עצמאית. באלג׳יריה לו

 אשר זו בסברה האמת מידת ״תהיה
 אותה אחרי מייד כי היא עובדה תר,יה,

 הצבאי האירגון אנשי התפזרו תקיעת־פגיון
 ברובע — כמובן לא־יהודים, — החשאי
 ליבוי למען יכולתם כמיטב ועשו היהודי,

 הלכו יהודים קבוצות כמה הזעם. רגשי
 מרוסנת נשארה התגובה אך אחריהם, אמנם

 שאירע מה לעומת יחסית, לפחות —
 נתפסו שם בבאב־אל־וואד, יומיים כעבור
 מוסלמים, עוברים־ושבים האירופים על-ידי
 שראשם היו מוות. עד והוכו מפשע, חפים
 ודמות. צורה כל שאיבד עד באבן הוטח

 קשות אומנם הוכו אוראן של היהודי ברובע
)10 בעמוד (המשן

 עורך על־ידי גס טהושמעח דיפה •
באוראן״. ״דם בנדאסרו ),1254( הזה העולם

 מעניין מקרהו .20ה־ בן חיפה יליד דקואה, אליאם של במקרהו להתחיל פיטר ^
 אלא שכנה. ערבית ארץ אל מישראל, לברות שניסו מאלה אהד הוא כי במיוחד,

למאסר. ונידון לדין הועמד נתפס, שכונתו בני כשלושת שלא
 מתחיל חניך בהיותו שנים, כשלוש לפני עוד בו ניטע לכך הראשון הזרע כי יתכן

 בעוד אולם עובד. נער של בשכר עובד, כנער לעבודה התקבל הוא המסגרות. במקצוע
 ״לא שכר. באותו — שעות שמונה אליאס עבד שעות, שבע עובד היה יהודי שנער

 ללכת!״ יכול ״אתה המעביד. לו אמר רוצה?״
 לעבוד וחזר מקצועי לקורס נרשם כך אחר הירקות, בשוק כסבל עבד קצרה תקופה

בעבודתו, להתקדם יכול אינו ערבי היותו בגלל כי ההרגשה, בליבו קוננה הזמן כל כחרט.

 אליה התרגל אליאם אבל לא־נעימה, הרגשה אומנם זו היתד, למקצוע. העבריים כחבריו
 התבונן הנהג עבודה. בגדי לבוש כשהוא לאוטובוס עלה מעבודתו, חזר כשנה לפני הזמן. עם

 ״כך נקיים. בגדים ללבוש צריכים באוטובוס כי לו העיר צווארו, על תלוי שהיה בצלב
הנהג. אמר בן־גוריון,״ אצל חי עכשיו אתה עבדאללה. בימי לובשים היו

 החליט: לבסוף העלבון. את לשכוח היה יכול לא שבועיים במשך אך השיב. לא אליאס
היהודים.״ בין לחיות רוצה ״לא

 אליהם פנה הוא דומות. מסיבות הם, אף ממורמרים הצעירים שכניו שני כי ידע הוא
 חוף על לטבחה, עד נסעו לאיש מלה לומר מבלי הסכימו. והם נברח,״ ״בואו בהצעה:
 בשעות זה היה בדרכם. אותם הנחה לפניהם גבול כי אותם שהזהיר שלט הכינרת.
 אחדות דקות עוד לפניהם. מטר 70 במרחק הירדן, שפך את לראות יכלו והם הצהרים,

הגבול. את עוברים היו
 הגבול!״ ״שם הפועלים, שאלו הולכים?״ אתם ״לאן פועלים. קבוצת בתוך נקלעו לפתע

 הציעו הפועלים מטרתם. ואת זהותם את לגלות רצו לא כי בדרך, שתעו ענו השלושה
 בתחנת יורדו כי האמינו לסרב, יכלו לא השלושה לטבריה. עד בטנדר נסיעה להם

 למשטרה. אותם הביאו הפועלים אך לחיפה. בשלום יסעו ומשם בטבריה האוטובוסים
הגבול. את לעבור התכוונו כי הודו קצרה חקירה ואחרי ערביותם נתגלתה שם

 קיבלתי למשפט. אותי הביאו כך ״אחר דקואה. אליאס נזכר עלי,״ ואיימו אותי ״ד,יכו
שוחררתי.״ חודשים שמונה אחרי מאסר. שנה

הנפ המניעים הגבול. את לעבור שניסה מפני רק יוצא־דופן דקואה אליאס של מיקרה,ו
ערבי. צעיר כל אצל יוצא־מן־הכלל ללא כמעט מצויים לכך אותו שדחפו שיים

 — טכניים מקצועות על ערבים, בפני הסגורים עבודה מקומות על לספר יכולים הם
 הפלייר,־לרעה על בטכניון*, ללמוד רשאים ערביים סטודנטים שאין — אלקטרוניקה כגון

בערבית. טכניים קורסים העדר על בלימודים, נמוכה רמה הנהגת על בשכר,
 ללשכת פונה כשהייתי אבל בבת־גלים. נגרות ״למדתי ):24( שאמה ראוף למשל, סיפר,
 שולחן. שברתי אחד שיום עד ריקות. בידיים אותי מחזירים תמיד היו העבודה,
אותי.״ עצרה המשטרה
 קיבל הוא הערביים. מפא״י מעסקני אחד של בהתערבותו עבודה, שאמה קיבל לבסוף

התקבל כיהודי, מחופש שמאי. לרפאל שאמה מראוף שמו הוחלף שבו מהלישכה, פתק
את ממנו ביקש הוא חשד. מעבידו בלב התעורר חודשיים כעבור לעבודה. שאמה
היה בתעודה השכר. בכרטיס מסויים פרט לרשום עליו כי בהסבירו הזהות, תעודת
 יותר.״ בך צורך לנו אין רבה, ״תודה בעל־הבית: לו אמר החודש בסוף ערבי. כתוב:

 היומיומיות. ההפליות מכל ביותר וד,פוגענית הכאובה אומנם היא בעבודה ד,הפלייה
 מכוח־ וגדול חשוב חלק כיום המהוזים ערביים, ובעלי־מקצוע פועלים לאלפי נוגעת היא

 אין שחורה, בעבודה או בחקלאות לעבוד הם מבקשים עוד כל הארץ. בצפון העבודה
 אלה. עבודות על העבריים הפועלים בין רבים קופצים אין כי ניכרת. ההפליה

הוא שחורה. לעבודה מוכן אינו תיכון או יסודי בית־ספר המסיים הערבי הצעיר אך

 מקומות בכל כמעט המקובלת ברורה, בהפלייה נתקל הוא כאן מקצוע. ללמוד מנסה
 להסתפק עליו לעבוד, רצונו אם ערבים. לקבל מוכנים אלה שמקומות במידה — העבודה

 שהמעביד עוד מה מסכים. הוא ברירה, בלית העברי. הפועל של משכרו נמוך בשכר
 נשלח שלא פועל בהעסקת הכרוך הסיכון את עצמו על מקבל הוא כי לו, מסביר

המקומית. העבודה לישכת על־ידי אליו

 זה, איסור שתונהג לפני ,1953 בשנת העברי בטכניון זה מקצוע שלנוד סטודנט •
 הדבר נודע נאשר זעיר. רדיו משדר בביתו הרכיב לימודיו לצורך פרחאת. נביל חיה

 שנים לפני עזב פרחאת המדינה. בטחון של ביותר חמורה הפרה בנן ראו לשלטונות,
באוצות־הברית. במקצועו להשתלם ממשיך הארץ, את אחדות
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