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 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון

 שנאשם חרבון, לישראל נירחכת כתכת־שער הקדיש בדיו?,
 קו־ההגנה את כסיל,ורה אימצה השבועון מערכת כהן. יצחל, ברצח

 בבד, הישראלית החכרה את שהאשים פלדמן, ישראל עו״ד של
 כמל,ביל הרצה. ביצוע לכדי הרכון ישראל את הביאה שהיא

 סיפור־ פושע...״ הייתי 7 ״מגיל הכותרת תחת הובא זה, לסיקור
גבאי. יהודה הזה״ ״העולם לכתב שסופר בפי חרבון, של חייו

 חרותי, יעקוב של סיפור־חייו פורסם ״מחתרת״ כמדור
 סופר האומה״ ״תודת במדור צריפין. מחתרת ומנאשמי ממנהיגי

 לזכר מיקווה־ישראל, החקלאי ככית־הספר מצבה של הקמתה על
 מישרד ועל המוסד, בוגרי שהיו הפלמ״ח של 3ה־ הגדוד חללי

״נישו הכותרת תחת מארד. להקמתה שהתנגד והתעשייה, המסחר
נישו־ טבס את בלעדי באורח הזה״ ״העולם סיקר רב״ ללא אין

25 20/
 במישרדו כוסליק, ובלה בהן אהרון והגדושה הנהן של איהם

גנור. דודי עורד־הדין של
 הימים, שבעת את להקיף שנועד ״ישראלה״, הספינה מסע

 לחופי הספינה הנעת על דווח כגיליון השלישי. לשבוע נכנס
 המיני״ והמשכר ״הנוער בסידרה המסע. מפת בלוויית איטליה,

 כשער ימים. באותם נודע סכסולוג מטמון, אברהם ד״ר רואיין
 של מערבונו הובא הספרותי, המדור כמיסגרת הגיליון, של האחורי
הדלת״. של השני ״הצד — אכיעומר ישראל

הרכון. ישראל ימאי ברצח, נאשם :הגיליון בשער

 *ו הניסאות בין ונואנים •*י שוקעת? אוץ־ישואו האם
״וואוץ צעירי נגד ווזנבלום * העליונה: וההשגחה רסן פנחס

העם
שוקעת? ארץ

 הריוו־ בחוף השבוע שהתרחצו המונים
 האמת את לעצמם תיארו לא בודים, יירה,

 החוף :עובדה זאת היתד, אולם האיומה.
במ עמדו לו לרגליהם. מתחת ממש שקע
 בלבד, שנה 100 במשך לזוז, מבלי קומם

 לומדים היו שלא מהם אלה טובעים היו
לשחות. אז עד

פרו מפי להם נתגלתה זו איומה אמת
האוני של גיאולוג אבנימלך, משה פסור

 כל במשך בירושלים. העיברית ברסיטה
ה בעבר חוף. של ם״מ 10 נעלמים שנה

שק בלבד, שנה 500,000 של ביותר קרוב
 לאורך אדמה של קילומטר שלושה בים עו
הארץ. חופי כל

 מן זד, אסון גם בא האסונות כל כמו
 הנמסים לבנים קרח שטחי הרחוק. הצפון

 פני הים. לתוך נשפכים מימיהם והולכים,
 ארץ־יש־ העולם. ברחבי מתרוממים המים
 עם נמנים הדרומית ואפריקה מצריים ראל,

העיקריים. הקורבנות
 בארץ והיו יתכן והחדוצים. נזוחמד

 להם איכפת היה שלא אנוכיים כה אנשים
 500ה־ בדור לבני-בניהם, יקרה מה כלל

 היו לא אלה גם אולם אחריהם. 800ד,- או
 דברים עוד שישנם מכך להתעלם צריכים

 יותר הרבה ובמהירות בישראל. השוקעים
ה המתח המוסרית, הרמה :למשל גדולה.
חלוצי.
 הגדול המיפגן היה לכך הסמלים אחד

 השבוע שנערך המאוחד הקיבוץ נוער של
הכחו בחולצות הבנים כשאלפי בתל-אביב,

 ירקות, ושאר ועגלות פרות בלוויית לות,
 הפגנת- זאת היתד, העיר. בחוצות עברו

 לעמוד מוכן שעוד נוער של גדולה כוח
 זאת היתה זאת עם יחד אולם לפקודה.

הקי בא לא עברו בימים עגומה: הפגנה
 העיר שבני כך על וסמך העיר, אל בוץ

 עתה הקיבוץ. אל קודש בחרדת יבואו
המצי מן הלקח את הקיבוץ גם הסיק
החלו ההר אל בא לא מוחמד אם אות:

 מו- אל לבוא החלוצי ההר שעל הדי צי,
חמד.

 שקיעת אבנימלך, הגיאולוג מנחם אולם,
 הגיאולוגי השלב תוצאת אלא אינה הארץ

 יש שנים אלפי עשרות כמה ובעוד הנוכחי,
 ואם מחדש. יתרומם הארץ שחוף לצפות

 בו- של רצונו שולט בו בטבע, המצב כך
 בנפש גם הדבר ייתכן הרי רא־העולם,

האדם. רצת שולט בה העם,

הראשון הסדק
הממ עם המאבק את איראן כשהחלה

ה מיפעלי את בהלאימה המאוחדת, לכה
 בישראל. נציגותה את גם חיסלה נפט,

ערב. ארצות בתמיכת לזכות היתה המגמה
 את הגדילו ערב ארצות עברו. שנים
 ולא איראן, לב לכאב שלהן, הנפט תפוקת
 במילחמת ממשית תמיכה על אפילו חשבו

הכו עם מוצאדק האיראני דאש-הממשלה
 לבדוק החליטה איראן ממשלת הזר. בש

ישראל. מדינת כלפי מדיניותה את מחדש

ל ל * י ן * ד ף צעיר, עורך־דין אז מזת־גן, עיריית ראש כיוס |
י / ״**י י ! ' / - של כסניגורו שנים 25 לפני הופיע פלדסן, בשס 1 י
בזמנו. הגדולים ממישפטי־הרצח אחד היה החישפט ברצח. שהורשע חרבון, ישראל

תקי דיפלומאטיים יחסים קשרה טרם היא
 נחתם איראן מלי הבנק דרך אולם נים׳

סחו חילופי המבטיח ישראל, עם הסכם
גדול. בקנה־מידה חיוניות רות

 ובראשונה בראש לישראל מציעה איראן
 לייבאו ישראל על היה כה שעד נפט,

 קשה. מטבע תמורת (מוונצואלה) ממרחקים
 חומי כותנה, דגים, בשר, גם: הציעה היא

גו עצים, חיטה, לתעשיית־שמנים, רי־גלם
 תפוחי- פחם׳ קמח, שעורה, שלחין, מי׳

מגוונת. חקלאית ותוצרת תה אדמה,
 מכוניות, :האיראנים ביקשו בתמורה

אנטיביו תרופות כימיים, זבלים צמיגים,
 תותבות, שיניים מלט, כותנה, מוצרי טיות׳

ומו שעונים נובעים, עטים סכיני-גילוח,
ניילון. צרי

או איפוא, נפתחו, הישראלית לתעשייה
 האיראנית הייבוא בתוכנית רחבים. פקים
 למעלה של סכום נמצא השוטפת לשנה
 ל- שהוקצבו בערך, דולאר מיליון ממאה

היש הייצוא ברשימת הנמצאים מיצרכים
 ביכולתה יש הישראלית התעשייה ראלי•
 הסחורות את מיוחד, קושי ללא לספק,

התע את כך על-ידי ולהגדיל הדרושות,
במט גדולים סכומים ולחסוך בארץ סוקה

חוץ. בע

אי של הקודם המיסחרי המאזן ניתוח
 בייבוא הראשון המקום שאת הראה, ראן

צוע אחריה ארצות־הברית, תופסת אליה
 וצרפת. גרמניה המאוחדת, הממלכה דות
 להשתחרר משתדלת איראן שממשלת אלא

 האנגלו־סכסיות. בארצות הכלכלית מתלותה
 ההזדמנות את לנצל ישראל תדע ואם

 לפצות אחת בבת תוכל בפניה, שנפתחה
ההס עקב שנגרמו הנזקים על עצמה את
המר ארצות שאר כל של הכלכלי גר

 במסך־החול הראשון הסדק זה יהיה חב.
הכלכלי.

רפואה
ל<־ופא-ד.עת*ד פרנסה
ב לימודיו את המסיים לרפואה סטודנט

 אחר־כך להמשיך כידוע, חייב, אוניברסיטה,
 יוענק בטרם בבית־חולים, כמתמחה ולעבוד

 הוא התמחותו בתקופת הסופי. התואר לו
הרופ מתפקידי גדול חלק למעשה, ממלא,

עולם. את עליהם ומקל אים,
הרא המחזור' בוגרי המתמחים, 57 בין

 27 ישנם לרפואה, בית־הספר של שון
 חמש במשך לילדים. אבות 12ו־ נשואים

 עצמם את לפרנס יכלו לימודיהם שנות
הוריהם. לתמיכת לרוב ונזקקו בקושי, רק

 מעתה כי קיוו לימודיהם, את משסיימו
 היה בצימצום. ולו עצמם, את לפרנס יוכלו

ציבו ועדה :להסתמך מה על לתיקוותם
היסו שכרו כי ,1952 בדצמבר קבעה רית

לחודש. ל״י 65 יהיה המתמחה של די
 בטיש שמואל ד״ר של מינויו עם אך

 נשתנה מישרד־הבריאות של כללי למנהל
 בקשיים כנראה נתקל בטיש ד״ר המצב.

 ששמה המציאה על ונפל גדולים, תקציביים
יקב שהמתמחים והחליט דופאיפ-מתמחים,

 כמה בסך דמי־כיס כלכלה, מקום־לינה, לו
להם. יספיק וזה לירות,

 זו היתד, ;למתמחים אבא. אין לילד
 במאבקם לפתוח כשרצו כבדה. מהלומה

 גוף שום אין כי לר,ם התברר המיקצועי,
עליהם. שיגן משתייכים, הם אליו מיקצועי

יכ לא הישראלית הרופאים הסתדרות
נמ שאינם אנשים של בעניינם לטפל לה

 התעניין זאת לעומת אך חבריה. על נים
חב הרופאים אירגון המתחרה, הגוף בדבר

סקציה אירגנה ההסתדרות ההסתדרות. רי

הדה ל*

8צ4 הזה״ ,,העולם
6.8.53 תאריך:

 את להציג ומיהרה מתמחים, של מיוחדת
השונים. המוסדות בפני דרישותיהם

והס הדסה קופת־חולים, — המוסדות כל
והס להיענות, מיהרו — הרופאים תדרות

למת הגון שכר להעניק עקרונית כימו
מישרד-הבריאות. :שסירב היחידי מחים.

 על להודיע ההסתדרות מיהרה בינתיים
 לרשות גדול כסף סכום להקציב החלטתה
 גם כי להניח יש עתה הצעיר. האירגון

 ולא פעולה, לנקוט ימהרו הגופים שאר
 של לזכותה ייזקף הבעייה שסידור יניחו

 קוצר זה יהיה סוף־סוף בלבד. ההסתדרות
 57 של הטוב הרצון את להפסיד ראייה

בעתיד. רופאים

כחרסל
ר• _ י׳ ר׳
!״לישון ״לפו

ה שחקני חסוני-גוף, צעירים חמישה
 בביטחון עלו תל-אביב, מכבי של כדורסל

 עד השתעשעו, בחולון. הנאה המיגרש על
מו הקהל. להנאת הגומי, בכדור למישחק,

 חולון הפועל של החמישייה התייצבה לם
האלופים. את היטב לדגדג שהבטיחה
 לפני עד העשרה, כל כמעט היו למעשה

שחז אחת, נבחרת חברי מיספד, שבועות
 לפני שנתיים ממוסקווה. תהילה עטורת רה
 תל- מכבי שחקני כולם החולונים היו כן

 אל מייד ועברו ממצריים שעלו אביב,
 של בארצו עוד השתייכו אליה האגודה
 קשים לא מאמצים לאחר אולם פארוק.
והש מתל־אביב כליל הימים באחד נעלמו

 הפכה מאז הפועל. סמל תחת בחולון, תכנו
 אך הכדורסל, בענף חשוב לכוח הקבוצה
תל-אביב. מכבי את לנצח זכתה לא מעולם

 הצרפתית, ברי1ד החולזנים, קיוו השבוע
 על בעיקר הסתמכו הם לאלופים. לגמול

שהש כהן, מרסל של המדוייקות קליעותיו
שח מכל כדורים יותר מוסקווה לסלי חיל
 התל-אבי- היו מאידך, אחר. ישראלי קן

 על בעיקר והסתמכו נלהבים, פחות ביים
 ששיתקה שלהם, המצויינת הצוות עבודת

 וקלעה כהן, של התפרצויותיו את כליל
ב וזכתה מיריבתה, משולש סלים מיספר

.22:64 בתוצאה סיום
עק מאבק לראות שציפה הרב, הקהל

 דקות אכזבתו. את הסתיר לא וסועד, שני
 לעבר חולוגי נער קרא הסיום לפני ספורות

 להציל עוד שיכול היחיד ״הדבר קבוצתו:
 ותלכו האורות, את שתכבו הוא אתכם,
^ !"לישון

אנשים
■9 יי ו־

 שר-הביטחון, ממלא־מקום בהסביר !•
ל בנות בגיוס ההכרח את לבון, פנחס
 אגודת־יש־ ח״כ שיסעו המדינה, ביטחון

״אין :לווין מאיר יצחק־ הרב ראל,
 לבון: תשובת לנו.״ עוזר אלוהים לבד, אנו

 באגודת־יש־ אפילו רב, ראיתי לא ״עוד
 על רק ויסמוך לפרנסתו, ידאג שלא ראל,
העליונה.״ ההשגחה חסדי
 (סבי) שבתי על חריפה בהתקפה !•

עורך השבוע יצא ו&רץ, סופר טבת,
ש רוזנכלום, הרצל אחרונות, ידיעות

 וכינה טבת, של שמו את כביכול שכח
 או טבת מר שבט, מר תמוז, ״מר אותו:

ב כיסה, טבת :הסיבה מרחשוון...״ אולי
מלכת בחירת נשף את עיתונו, שליחות

המאורע על לגלגנית כתבה ופירסם היופי,
 אחרונות ידיעות העיתונים מארגניו, ועל

ולאשה.


