
שגה היה ה1 ה ה שהיה חו
 פירסם בדיוק שנים 25 לפני אור שראה הזה״ ״העולם גיליון

 הכתבה היהדות״. את שזיעזעו הימים 30״ ככותרת ענק כתבת
 אירופה במיזרח האנטישמיים המישפטיים מגל כתוצאה פורסמה

 הכתבה ומימין. משמאל מפ״ם על המאיים והפילוג העם), : (ראה
 האנטישמיות התנצח ? הקומוניזם התנוון האם :כשאלות דנה

 טק״י ההפכה ? מפ״ס את יירש מי ף היהודי העם היושמד ? כעולם
 את הכתבה פירטה השאר כין ? ישראל תתגונן כיצד ? לאוייכת
 בהכאת היהודיים הקומוניסטיים המנהיגים של וחלקם תפקידם

 כידי וכחיסולם שלו, הכוח ועמדות למעמדו העולמי הקומוניזם
אידיאולו שאלות כמיכלול הכרוך כל הקומוניסטית. האנטישמיות

 כין כמפ״ם הגדול לעימות שנים 25 לפני השבוע הביא אלה גיות
 גלילי ישראל לבין יערי מאיר וכין סנה משה לבין יערי מאיר
 ענק כתכת מפא״י. לכיוון אוהדיהם להסטת שפעלו אלון ויגאל

 ציוני המרכסיסטי השמאל תולדות את רבה ככהירות הציגה זו
לעתיד. סיכוייו את והעריכה ישראל) בישראל(ובארץ ציוני ולא

הבריטית הסיירת חיפה בנמל כיקרה שנים 25 לפני השבוע

/ 0ע9־ 2 5> /1
 שביקרה הראשונה הבריטית המילחמה אוניית שהיתה ״קניה״,

 במדור חיפה. כנמל ג׳ק היוניון דגלי הורדו מאז ישראלי כנמל
 ה״קניה״ מלחי כין שנערכה כדורגל תחרות על דווח ״ספורט״
 הובסו בו מישחק הישראלי, חיל־הים של הכדורגל לניבחרת
השבו של הסאטירה מדור מענה. ללא שערים כארבעה האורחים

 הפיזמונאי כין כזיווג שנים 25 לפני השבוע בגיליונו החל עון
 גרדוש) (קריאל דוש הקריקטוריסט לבין מנוסי (ידידיה) דירי

 דידידוש״ אומר ״מה ככותרת המדור השבועון. של הגרפי עורכו
הגיליון. של האחורי כשער מוקם

 ״הסיוט בכותרת האנטישמיות, צללית ציור :הגיליון בשער
נישאר״. הדם השתנה, השם — הניצהי

 לישראל רשום נסך אין רגומניח # 0*08חד1 שורוק מאה
סובייטיים מחנות־ויכח על ספו כותב בגין * ״שילומים־

העם
קבלנות

באנג השבוע נחנך ונאה צנוע בטכס
שד נולד לא בו במקום השיש לוח ליה
*. מעולם חי שלא זזאגדד״ בלש חולמם, לוק

לכו להאמין אם בי !מניחו. בא זה טכס
 של דומה גל עוד היה לא העיתונים, תרות

 שרלוק מאה נישכרו לו בעולם. פשעים
עלי הוטל ולו מעשני־מיקטרות, הולמסים

 קבוצות־חב־ ,מחתרות בקבלנות לגלות הם
להמ יכלו לא וקוסמופוליטים, לה,_דוצחים

:ניכבדה כה רשימה חודש תוך ציא
כנו נתגלתה המועצות כברית־ •
 כל את להרעיל שזממה רופאים של פיה

המדינה;•״. ׳ראשי
 נתגלתה המזדהית בגרמניה •

 מדומים קומוניסטים פושעים, של חבורה
 חסות תחת הנאציזם את להחיות שניסו

האמריקאים.
 נתגלתה המערבית כגרמניה •

 מדומים, דמוקרטים פושעים, של חבורה
 תחת'חסות הנאציזם את להחיות שניסו

הבולשביקים.
אמרי רשת נתגלתה באוסטריה 9׳

ה לטובת פעולות־ריגול שביצעה קאית
רוסים.

מרג של רשת נתגלתה בהונגריה •
האמריקאים. לטובת שריגלה יהודים, לים

 הרגילה הכמות נתגלתה כפולין •
ומחבלים. רוצחים של

 הרגילה הכמות נתגלתה ברומניה
ומחבלים. רוצחים של

טיטואיסטים. נתגלו בבולגריה @
 קומאינפור־ ניתגלו ביוגוסלביה •

״״*. מיסטים
 את לרצוח קשר נתגלה בסוריה •
שישאקלי. אדיב

 ממאה למעלה נאסרו במצריים
נגיב. את לסלק שביקשו ומנהיגים, קצינים

ה קצרה הדרומית כאמריקה •
 בוונצואלה מרד, דוכא בבוליביה : יריעה
 למנוע כדי דיקטאטורה, להקים קצין נאלץ
דיקטאטורה. להקים הרוב בעד

 שום מאוד. מפגרת היתד, ישראל מדינת
 הממשלה ראש את לרצוח קומוניסטי קשר

 חבלה בפעולת הודה לא איש נתגלה. לא
 או נאצית טיטואיסטית, קומאינפורמית,

אימפריאליסטית.
 שמישטרת לכך חותכת עדות זאת היתה
יסודי. לטיהור זקוקה ישראל

ם מי ו ל שי
שכחת ל!א גרמניה

 דיפלומאטי, ובעיקר מסחרי, חוזה כל
עומד שהחוזה הקובע אילם לסעיף כפוף

לונדון. ב׳, 220 בייקר ברחוב *
 הואשמה יהודיים רופאים קבוצת **

 סטאלין, הרוסי הרודן את להרעיל בנסיון
הרופאים״. ,״נזישפט כונה מישפטם

 של הגג אירגון = קונואינפורם ***
הקומוניסטיות. המיפלגות

 יסודי שינוי יחול ״לא עוד כל בעינו
 שבהסתמך הסעיף כלל בדרך זהו בתנאים״.

 עם השילומים הסכם חוזה. כל מופר עליו
 — בגאווה חתם עליו המערבית, גרמניה
 כנראה, כפוף היה שרת, משה — לדבריו

כזה. לסעיף הוא, גם
הב הגרמני, הקנצלר אדנאואר, קונראד

 לאישור ההסכם את להגיש בשעתו טיח
 .1953 שנת בתחילת הגרמני הניבחרים בית
 לשבוע. משבוע הדבר את דוחה הוא עתה

 בעניין שקמה הסערה שככה כבר בארץ
 עם הסכם חתימת עצם של המוסרי הצד

 בין כללית התרוצצות והתחילה גרמניה,
 ,וד,הסתדרותיים הפרטיים המדינה סוחרי

 ששרר הפחד השילומים. סחורות לקבלת
בחלו ישותפו שלא הפרטי המסחר בחוגי

 הגורמים בין ספק ללא היה השלל, קת
להי (צ״כ) הכלליים ד,ציונים את שיאלצו

לממשלה. כנס
 שטענו: מפוכחים סוחרים נמצאו אולם,
מתשלום בהשתמטות רב נסיון לגרמניה

 התימה עם מייד כבר אכן, *. חובות
הגר טענו ואדנאואר שרת על־ידי ההסכם

 גולדמן נחום במזומנים. מחסור על מנים
האי כניצחונו ההסכם חתימת את שראה

 אשראי להשיג לארצות־הברית מיהר שי,
שתוכל כדי גרמניה, בשביל אמריקאי

לישראל. השילומים את לשלם
אל פנו ערב, מדינות מרצון. אונס
השילומים סחורות כי והבהירו הגרמנים
 המילחמתי הפוטנציאל את להגביר עלולות

 רשימת את להגביל ודרשו ישראל, של
 לתחנות ציוד במקום כלומר: הסחורות,

 ה־ פלסטיים. צעצועים אליה לשלוח כוח,
 הפיקוח את עצמו על לקבל סירב ארים

 בהחרמת איימו הערבים הסחורות. על
לסגת. החלה גרמניה גרמניות. סחורות

 היטלר עליית לאחר השלבים, באחד *
 שמיטת ביצע הוא בגרמניה, לשילטון

 במיל־ אותה שניצחו למדינות ארצו חובות
.1ה־ העולם חמת

 ריי׳ימ ג-רי זייוגיי׳ה ?.#■׳רז•, *ל5 '1*7? ?ל *גרי
מי דעיזני* כ־ני־ 6י5'>זזוג .  דאחי־יז י.#עדן ד־איז־י מי

לזימיז ■עיע *.-ז ?עי. *נ מוי י\ד. ;ד, ו*0#ך לתממז י<י. ״***•
מ !׳.מיז זר עלב־יז יגמייזי־לבשזג י-דגס־: נ:־ל־."! • טנל ר זי.?־ י  מיי
•יזגומה ז־-לי־־י לזויי^ 9?לי י-עגיי יז• ו*וי*8 *ו גזי* 3*ל<־** ייי *לימי.
י מי. *ליי- ליילט דלפי יא*? פי

ת רו פ*י8ד?* •טרהצה:־־, -מרתפי־ ־ג  היצליז על העדים* מי
י כר<? מ8* ד3א* 8א*׳ אשר חימויר׳־ת ?•עיר. היא :מ*ימ<  אוי •

*ז זי*ד * ב־פזמהדתי־. י ז יי י דז  בחיץ פהסבגי ?ולדי ת
י ׳ער ר ר!*ש ביוון תיזז היא ־־. ב*נע הה־ ־-.-♦י ג בט-־  ד־-

ב ריי שד תירגיג יזשבעהה הייי ביט. ־,־ר־ת ב י
 י"׳־׳ -<יל6 ימי׳ ?•*יילל* ייהאיר־ז־. ז רד י גמל. סיזנ-ג׳ י.־?". בל ג־?
* ד•* ימדב מני-•״ג אממן״ על ד?י ?*־זיל לאמיל גסיגיא  יזיז• זבייי .,מ
ז ממיז גזור לזי-־י • גלמי י • ו  56 מ־גביי מ6נ מניו?ל#יי? הממד. מ

־הןניי* ד־ *ז אי* הד׳נז מ *ידוי׳־ז י* -־,־<•*•• ■•מין ממל. מ6מ
מל* *־יו3ג* דלל■ 09י*י י?** ?מ ל^ג י.יי־'<מ יס ומ-ג-מיג

ה י5 ולסלי יעמיד. עי׳ מ י ו ד־־ פין **׳*יי.״■ די? יאזז* מילר. ו
יי ויד־ד?■ י*ד־. גו* ודןמוהי. *ל<6הי.' ג־ז* ־זי?6 זז■ע־ ו

ע<'?■'*־ #יי *ת ?היר ז ד י-מ־*״ז ״׳־י גל מי מזי עיר גאו? י
 6*6 ־6 י--ע לזרמוסיב **׳מיליד? גזמייז *יא ?בועזאיז• לז׳ד*ו זמ גל־.-פר .

י '*׳זד־*•״ אי מל*נ על

ך33ע *י♦ דשאיז ,■ץ-: *-.ד אקוי ר■?*״־:-, יא?ה

 הקומוניזם? זזתגווז חאם
 ו?ס?52 זישמיו^3הת>צחהאנ
שסו הודי? העם היו  הי

ירש ימ  נופ־־ס? את י
 ?לאוינו! סק״י חהפנד.

ישראלי וותגתן כיצד
ר .*געיית אז זד כי-,ע ידת־ר־ב מנוגד אתד מ ז ד ו תשגר. ת־א׳גיגו• ל*ד-תרנ׳*־תך ברז? ב מיי

־״• ־ ת יגצדיירת ־ תי *ד* 8־5ךר.*ד ת־ז׳ מ ? : ־ י תי תעברי א* לב ז ד ע תפ-תגב אי ילעציייג ז עת יגצדירות מר-ת •- ב* .-א־-. ד ה־ תי בדי 8־5ררי מ ב ? - ד תעכוי אב לב א ״ • 
ת עי כ־ביג־ת .תשיג־ *?צביר עי י י,בעי־מ ג ד . ע?ר מ א רי וידעי* ל.ת0ע8ויד גי
רי? *ת ת?.-* אי לרייל. איג -עצי ת הז*בה5 הד,*** ד** אית* תג*! הכ ל - 3אית ער* ד

יבג
. . . . . . . . ביין רד יעורר •ו .

*וג־ייסייש* געב־ר ימית 8אית

1!1 11111׳ 1 1| ת על כתבת־ענק של הפתיחה עמוד היה זה | ח  של המילחמה הכ
ומדינת־ הציונות על סטאלין, בהנהגת העולמי, הקומוניסטי המחנה 1111111 1111

 הכותרת תחת בן־גוריון,—הרצל הצמד מול לנין־סטאלין הצמד את מראה העמוד ישראל.
הבולשביקית). המהפכה על המפר על (פאראפראזה היהדות״ את שזיעזעו ימים 30״

796 הזה" ״העולם
29.1.53 תאריך:

נש ישראל, של הבינלאומי מעמדה
 ארצות־הברית ההסכם. חתימת מאז תנה
הגר על ללחוץ מוכנה היתה לא שוב

ממשל דובר להיפך, ההסכם. לקיום מנים
 לא כי הצהיר אייזנהאור של החדשה תו

 מכספי השילומים פירעון יפה בעין יראה
 גרמניה עבור שהושג האמריקאי, הסיוע

גולדמן. נחום על־ידי
שג את לגרמניה להטים מיהרה ישראל

 ד״ר השילומים: לענייני ד,מייוחדים ריריה
 ד״ר את וכמובן יחיל, חיים שיגער, פליקם

 צדקו אולי דבר, של בסופו גולדמן. נחום
מש הגרמני כי שטענו המפוכחים הסוחרים

מנוסה. תמט
\ ״ ̂ ט
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 קרניה את השולחת הישראלית השמש
 היתד, השנה, חודשי ברוב הלוהטות

פו מאוד לתעשייה הכנסה מקור מתמיד
■גזוז. :התעשייה ובמדיט? פולארית

ביו יום מדי זרם לאומי, שהפך■ המשקה
 חסר והיה צמאים, פיות אלפי תוך אל מו

הסי הישראלי. המשקאות בשוק מתחרים
זול. והעיקר: מרווה, קר, היד, הוא בה:

 35 לפני שעמד רעוע קיוסק הוקם מאז
 תל־ ,הרצליה מגימנסיה הרחק לא שנים
 חנויות באלפי המדינה התעשרה אביב,

 מיפעלים 85ב־ שהעסיקו גזוז, למימכר
פועלים. אלף זעירים,

 הגזוז יצרני ׳שהתאחדות בעת השבוע,
 גאה מודעה הונחתה לקיומה, עשור חגגה

 הענף. מנהלי של ראשם על בעיתונות
 בקרוב להשקות חגיגית הבטחה :המודעה

ה האמריקאי במשקה ישראל אזרחי את
קולה. קוקה מפורסם

האח בשנים שהתלבטו הגזוז, ליצרני
העי המרכיב הסוכר, חוסר בבעיית רונות

 הידיעה זו היתה לא המשקה, בהמתקת קרי
אר לפני עוד קולה. הקוקה על הראשונה

ה את לייצר משקיעים החליטו שנים בע
עמ האמריקאית החברה אך בארץ, משקה

מארצות״ר,ב יישלח שד,תרכיז כך על דה
נת כך משום בארץ, ייוצר ולא ,רית
 הגזוז יצרני של לשימחתם בסירוב, קלה

הישראליים.
 המילה היתד, לא זו אך ? פירסם מי

בצו האמריקאית ההשפעה של האחרונה
ישרא משקיעים קבוצת השונות. רותיה

 חברת מנהלי עם הסכם לידי הגיעה ליים
ישרא לירות ישקיעו לפיו קולה, קוקה
 אמריקאיות מכונות תמורתם ויקבלו ליות,

משקה. בבקבוקי השוק את ויציפו חדישות,
 היתד, זה הסכם בעיקבות שקמה הסערה

ה המשקה כי טענו הגזוז שליטי גדולה.
 הגזוז מן התזונתי בערכו פחות אמריקאי

נורמא בתנאים היה, שיכול הישראלי,
 הם וסוכר. הדר מפרי מופק להיות ליים,

 הקמת את שאישר האוצר שר אל פנו
ה על לטענות להאזין אבה ולא המיפעל,

המקומיים. למיפעלים יגרום שהדבר הרס
 ב־ המודעה בשלישית פורסמה כאשר

 במקו- לחקור הגזוז יצרני מיהרו הארץ,
איותה. פיירסם מי לגלוית הצליחו ולא ירה,

 כאב הישראליים ליצרנים גרם הדבר
 ני חוששים הם בעבר. מאשר גדול ראש

 את קולה הקוקה תציף הקייץ תחילת עם
ה מגדולתו הגזוז את ותוריד הקיוסקים,
*. מסורתית

 החלה שנים מעשר למעלה כעבור רק *
תו אח ולשווק לייצר קולה קוקד, חברת
 זאת לעשות נמנעה אז עד בישראל. צרתה

הערבי. החרס בעקבות
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