
במדינה
)12 מעמוד (׳המשך
 הג.פ.או של חלקה את לטשטש היה משפט

 כנוקם עצמו את ולהציג הרצח, בביצוע
 את בפטלורה לנקום שבא יהודי, לאומי
 נגד שבוצעו הברוטאליים הפוגרומים ניקמת

האזר מלחמת בשנות באוקראינה היהודים
.1921 — 1919 בין חים,

 על־ידי למעשה בוצעו אלה פוגרומים
רוס שבשדות שונות, אנרכיסטיות קבוצות

 אוקראינה. של הרפובליקה נגד גם לחמו יה
ה כאילו הרושם את לעורר היה תפקידן

 על־ידי פטלורה. על־ידי בוצעו פוגרומים
ה הצליחו זו, בצורה המשפט תיכנון

 בעולם היהודים כל את לגייס סובייטים
 פטלו־ את שרצח הקומוניסטי הסוכן להגנת

 אנטי- רגשות היהודים בקרב ולעורר רה
 במשך בהם טבועים שנשארו א־קראינים,

רב. זמן
 את ששפט הפאר־סאי בית־המשפט ©

 העממית מהחזית מושפע היה שיורצבארד
הסוציא ומהליבראלים ההיא התקופה של

 ספור אין לעדויות להאמין סרב ליסטים,
 שפטלורה ברורות שהוכיחו עדי־ראיה, של
ש לפוגרומ־ם אחריות בשום נשא לא

בהם. חלק כל לו היה ולא ביהודים נערכו

 עורך על־ידי חודשים חמישה לפני הוגשה
 איש־ ארוואס, ויקטור בשם גנור, דויד הדין

 הציע הוא בריטניה. תושב יהודי, עסקים
תוכ אשר צבעונית, טלביזיה בארץ להקים
ב בורית צ לוועדה כפופות יהיו ניותיה

לד התחייב ארודאס הממשלה. השתתפות
 ערבויות להמציא המימון, לכל לבדו אוג

 שישה תוך ההקמה את לסיים מתאימות,
חדשים.

ה טענה אטום. בקיר ניתקלה ההצעה
טל הקמת להרשות תוכנית אין ממשלה:

 כי ארוואס ח הבט בינתיים בארץ. ביזיה
החב מן כמה ישתתפו תוכניתו בהגשמת

 ומומזים בבריטניה, ביותר הגדולות רות
עולמי. שם בעלי אירופיים

 ד להצעה סיכויים יש כי להניח קשה
 לייחס תמיד זכה רוטשילד הלורד להתקבל.

 צינור מסתוריים. מטעמים בישראל, מייוחד
 אלה כל — קיסריה פיתוח בנגב, הנפט

היש הטלביזיה למסירת נאד, הקדמה היוד
 עיס־ עם הלא־ישראלי, הלורד לידי ראלית

 ספק אין בעתיד. בה הכרוכים המיליונים קי
 כשם כוחו, בכל לכך חותר קולק טדי כי

 לאג׳ן־פיאר המיסחרי הרדיו למסירת שחתר
ז׳ילבר.

ואמו שטרקס שלום
חצי... שנה לפני האמין אילו ו

 זו תהיה לא מש׳כנע, כה טיעון אחרי
לש בישראל תפתחנה בקרוב אם הפתעה

ב האוקראיני, השיחרור לצבא גיוס כות
 האיש פטלורה, של שמו את למהר מטרה
האוקראינית. המתפכה סמל הוא היום שעד

שלה מ המ
מאד חינוכי עניין

 .מגסה ישראל ממשלת כי יודע אחד כל
 הטלביזיה. בשטח בן־גוריון דויד את לרמות

 טלביזיה. הקמת על ויטו שם ראש־הממשלד,
ה את להקים המעוניינים משתדלים כן על

 ״טלביזיה של בהסוואה תהילה טלביזיה
 ומי בלבד. לחינוך המייועדת לימודית״,

 חינוכית לרמה להגיע שואף בן־גוריון כמו
גלויות? מיזוג לשם בייחוד גבוהה,

 מי את נוקבת: שאלה התעוררה השבוע
זה? בשטח לרמות הממשלה מבקשת עוד

 מטעם קצרה ידיעה רא־טונה. ישיבה
 לענייני השרים ״ועדת כי הודיעה הממשלה
 אבא שר־החינוך־והתרבות בראשות טלביזיה,

 והתגבשה ראשונה, ישיבה היום קיימה אבן,
 רוטשילד הלורד הצעת את לאשר הדעה בה

 כי סוכם חינוכית. טלביזיה הפעלת בדבר
 ראש־ משרד של הכללי והמנהל החינוך שר

 עם בדברים יבואו קולק, טדי הממשלה,
רוטשילד.״ הלורד

 וכמה מכמה מפליאה ידיעה זאת היתה
ה השאלות את עוררה השאר בין בחינות.
באות:

ב דעה לגבש הוועדה יכולה כיצד •
 לעובי- שנכנסה לפני עוד הראשונה, ישיבתה
הקורה?

ב נזיכרז הממשלה פירסמה האם •
נידון?
 תמורת רוטשילד ללורד הובטח מה 9

הטל של מיסחרי ניצול אולי נדבנותו?
תקום? כאשר הלא־חינוכית, ביזיה
 הצעות על הוועדה חברי ידעו האם ©

לממשלה? שהוגשו אחרות,
ההצעות אחת מסתוריים. טעמים

 הצעתו, על להילחם גנור הבטיח השבוע
 את להכריח ולציבור, לבתי־המשפט לפנות

מיכרז. לפרסם הממשלה

שת יוסלה פר
הישראלי הוגדק

 הכריז הישראלי!״ בצדק אמון לי ״יש
 את והביע שטרקם, שלום בלונדון השבוע
 אמר אילו לישראל. מוחזר להיות נכונותו

 לבתי־ חוסך היה וחצי, שנה לפני זאת
ומייגע. ארוך תהליך האנגליים המשפט

ליש בהגיעו המזוקן, לשלום ציפה מה
 הודעת פי על ? משטרה קצין בלוויית ראל,

חל על משפט לאינטרפול: ישראל משטרת
 שוהמכר, יוסלה בן־אחותו, בחטיפת קו

 שעה קוממיות, למושב והובלתו הסתרתו
 העליון בית־המשפט של צו היה שכבר

 על־ נרמז לזאת, נוסף להוריו. להחזירו
 בחור־ נגד שיועלו ייתכן המשטרה, ידי

 השתמטות על האשמות לשעבר הישיבה
צבאי. משירות
ב אמון הביע שטרקס שלום אם אולם

 שהתחל־ אנשים בישראל היו הישראלי, צדק
 אזרחים לדין. שיועמד המחשבה מן חלו

 במשפט צורך עוד יש אמנם אם שאלו רבים
להו בשלום הוחזר כבר שהילד אחרי זה,
 התשובה, את לקבל מוכנים היו לא הם ריו.

 שאדם ייתכן לא וכי להתבצע חייב החוק כי
למשפט. יובא לא בעבירה החשוד
 כי רצה שלא אזרחים, של סוג עוד היה
המעו אלה היו לדין. יועמד שטרקם שלום
 ששלום חששו הם החטיפה. בפרשת רבים
 מזה: וגרוע — חלקם את יגלה ידבר,

 גלגלי את יתניע לדין העמדתו עצם על־ידי
 עד מעצור, של אפשרות ללא המשפט,

לדין. יועמדו הם גם כי
 מיד שהופצו הטענות אחת המיסמך.

להס הבריטי הפנים שר החלטת היוודע עם
 המשפטי, היועץ כי היתר״ שטרקם את גיר

 את יעמיד שלא הבטיח האוזנר, גדעון
ב־ אחרת. קובעות העובדות לדין. שטרקס

הקט ותחרות במסע שעבר כשבוע השתתפו קטנועיהם, על זונות, 56
הרפ כתחרות זכתה אשר למעלה), (כתמונה וכת-הזוג תשב״ג, נועים

ובשקט: כבטחון לומר יכלה בירושלים, שנערכה המוסיקליים אות

 — אשתאול מסעף — ירושלים — הרים
 היה הראשון הפרס גהה. החוף כביש צומת

 היוו והמשתתפים פז חברת וגביע ל״י 500
ה בארץ: הקטנוע רוכבי של מייצג מדגם

 אחד ,49 בן תל־אביב היה ביניהם מבוגר
ה והזוג שדה־בוקר איש היה המשתתפים

 לפני שנישאו צעירים שני היו ביותר נחמד
 שלהם הדבש ירח את ושסיימו שבועיים

 לטובה אותם זכרה פז במסע. בהשתתפות
 גז, של כיריים — מיוחד שי להם והעניקה

פז־גז. מתנת

הח שלא המסע, צפירות. חמש עם
בנס- כמו־שצריך פיקניק כולל דבר, סיר

הס היתה הכושר מתרגילי אחד
 שני על מורכב שהיה מוט רת

בטוחה. נסיעה כדי תוף עמודים,

 זוג משתתפים זוג לכל גם סיפק הרים,
 את להחדיר על־מנת פז, מתנת מגן, קסדות

ה בשעת מגן קסדת חבישת של חשיבותה
 המרכזי האירוע אולם הקטנוע. על רכיבה

 בירושלים, אימק״א באיצטדיון המפגש היה
 ומתח רבי־עניין תרגילים היתר, בין שכלל,

 לרשת, כדור הכנסת בנפתולים, נסיעה כמו
רכי כדי תוך מוט ותפיסת צפירות מבחן

נה.
 המתחרה עבר למשל, הצפירות, במבחן

ה ועל עמוד על תלוי שהיה צופר ליד
 חמש בצופר לצפור להשתדל היה מתחרה
פעמים.
בסיו נתגלתה המסע של הכותרת גולת

 כביש בצומת פז של התאומים בתחנות מו
 שרתון, במלון הקטנועים נשף גהה: החוף

 השתתפו בו המוצלח, הנשף ואחר תל־אביב.
 חולקו ובו פז ומנהלי התחבורה שר גם

פז. את שאוהבים הפלא מה — הפרסים

 בקבוק כפרס שקיבלה בגלל רק לא וזה
 זוג ?פרס קיבל ובן־זוגה דימונה בושם

צי בשירות מזה. יותר הרבה עור. כספות
 פז חברת הוכיחה ראשונה מדרגה בורי

 של החשיבות את קטנוע רוכב לכל מחדש
ה כללי כל על שמירה תוך בטוחה רכיבה
ברכב. המלאה והשליטה זהירות

 לפעילותה שנים 40 הקיץ מלאו כאשר כי
 של) חברת של גורשת (בתור פז הברת של

 פעולות שורת על החברה החליטה בארץ,
החב את מקרוב להכיר לציבור שיאפשרו

 (בשיתוף הקטנועים ומסע — ופעולותיה רה
 היה תאונות) למניעת הלאומית המעוצה עם

אח פעולה האלה. המעניינות הפעולות אחת
 פז, מצד חשוב ציבורי אופי בעלת רת

 ל״י מיליון של תרומה :40ה־ יובלה לרגל
על־יסודיים. חינוך למוסדות לסטיפנדיות

 ו־ הדלק משווקת פז, רכש. ירח נם
הפופו את יודעת המעולים, הקטנוע שמני
 בשבוע ובחרה בארץ הקטנוע של לריות

 במסלול שנערך התחרות למסע הסוכות
נס־ — אשקלון — תל־אביב ביותר: מעניין

 הקטנועים מסע של הפיום תחנת
כתח קטנוע, לרוכבי כיאה היתה,

״פז". של החדישות התאומים נות
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