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 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון

 שמרן, (״יאיר״) לאברהם מקיפה מזכת־דיוקן הקדיש בדיוק,
 ״האיש הכותרת את שנשאה ישראל), חירות (לוחמי לח״י מייסר

 כמיסנרת התפרסמה זו כתבה בריטניה״. על מילחמה שהבריז
 מתולדות פרקים לפרסם הזה״ ״העולם מערכת של מאמציה
 הראשונות בשנותיה הישראלי, שודמילטון הבריטים, נגד המאבק

אותם. למחוק מנת על שכיפולתו סל עשה המדינה, של
 תחת מצולמת, כתבה התפרסמה השבועון של ״הווי״ במדור

 הראשונים צעדיה את שתיארה לגיזרה״, ״בית־חרושת הכותרת
נחום רואיין מייוחד״ ״ראיון כמדור הישראלית. תעשיית־היופי של

25 29/
 בתוכה שחשף היהודית, הסוכנות של שופט־חוקר *, ניר־רפלאקס

 בסוריה, למתרחש כתבה הקדיש ״המרחב״ מדור שחיתויות. צרור
דרוז״. בג׳בל ״להכות הכותרת תחת

 כידי שצוייד הלת״י, מייסד יאיר, של דיוקן :הגיליון כשער
שנרצח. לפני שבועיים אלחנני הגב׳

שתינתה הביצה * המאוחדות
850 הזה״ ״העולםיהודית מצוות מוי־ לשו נוצרית חמאה * השתוו השוק את

4.2.54 :תאריך

העם
שקט. שקט. שקט.
 תדהמה — (יו.פי.) ניו־יורק או״ם, מרכז
 האו׳׳ם במסדרונות הבוקר השתררה כללית

 הדרוזי חבר־הכנסת החדש, ישראל כשנציג
 הגיש הלבנה, הכאפייה חבוש חניפס, סאלח

 מו־ את לכנס ממשלתו בשם רשמית תביעה
האח במאורעות לדון כדי עצת־הביטחון

 מאיים חניפם, לדברי דרה. בג׳בל רונים
 על שישאקלי, אדיב הסורי, הצבאי הרודן
הכ האדם זכויות את ומפר המרחב שלום
או״ס. במגילת לולות

 כל בני העיתונאים, עשרות עם בשיחה
 הנציג הסביר מסביבו, שהצטופפו הארצות,
 ממוצא ישראל אזרחי כי צחה בערבית

המחפי סעשי־הדיכוי נוכח נרעשו דרוזי
 את שיבח הוא מדינתם. גבול בקירבת רים

 על להעלות נכונותה על ישראל ממשלת
 שטרם המדוכא, העם של עניינו את נם

לעצמאותו. זכה
 להתפתחזיות מצפים מוסמכים פרשנים
 הניסיון שהוא זה, נועז צעד עקב מפתיעות
העו ענייני לתוך לחדור הראשון הישראלי

.הערבי לם . .
 על־ידי השבוע נשלחה לא זו ידיעה

 ידיעות סוכנות על־ידי או יונייטד־פרס
ממ ביותר: פשוטה היתד, הסיבה אחרת.

 לנצל כדי צעד כל עשתה לא ישראל שלת
עמו כה סדקים שהבקיעו הזעזועים את
ביותר. החמור אויבה של במישטרו קים

יכו במרחב פעילה ישראלית מדיניות
 בתנועה לתמוך דרכים: בשתי לבחור לה

 מן אותה להעביר כדי הערבית, הלאומית
 מיל- של לפסים האנטי־ישראליים הפסים

לת או הקיימים, הערביים במישטרים חמה
אר ברוב הנמצאים המיעוטים בעמי מוך
לאו תנועה מפני החוששים המרחב, צות
זו. מית

גדו אפשרויות בעל הוא הראשון הקו
 כל שאין מאחר ארוכה, לתקופה יותר לות
 או זו בצורה הלאומית, שהתנועה ספק

מב השני הקו זאת, לעומת תנצח. אחרת,
ומאפ קצרה, בתקופה מהירות תוצאות טיח
ומהירים. חמורים זעזועים שר

 שתפקידו שר אין ישראל בממשלת
 מכרעת מאבק בזירת שיטתי באופן לטפל

 מעוניין אינו להלכה, האחראי שר־החוץ, זו.
נמו לפקידים הטיפול את ומסר זה, בשטח

 כרגיל, העדיפו, אלה קו. כל וחסרי כים
הי לא לישראל :התוצאה ולחכות. לשבת

 הנעשה על רצינית השפעה כל השבוע תד,
 ל- מאשר יותר לעין־גב, הקרוב באמור

תל־אביב.

ס ביצת מס דו קו
 להג־ גורם מה להסביר יודע רופא כל
כימעט מחזור־הדם. של ולהחלשתו ברתו

 חבר־הכנמת נבחר יותר מאוחר *
 ״קואליצית בזכות הבית, כיו״ר רפאלקס

 המיפלגות כל את כימעט שאיגדה ניר״
מפא״י. מלבד בכנסת,

 להג- גורם סד. להסביר יודע כלכלן כל
 אינו איש אולם המטבע. מחזור של ברתו
 או להגברתו גורם מה בדיוק להסביר יכול

 זרימתו שדרכי הביצים, זרם של להחלשתו
 מיסתוריות הן הישראלי המשק בעורקי
בהחלט.

 תחת בארץ העופות משקי נמצאים להלכה
מישרד־ד,חק אפילו אולם קפדני. תיכנון

 וגם הלול, ענף נמצא שבסמכותו ,לאות
נמ שבסמכותו והתעשייה, המסחר מישרד

 יודעים אינם הלול, תוצרת על הפיקוח צא
 המצויים העופות מיספר את בערך אפילו
בארץ.
 זרמו יוסף דוב של מחסומיו בימי גם

 בכמויות השחור לשוק והחלבון החלמון
מס שתספק הממשלה, של איומיה גדולות.

 לא מסובסדים) (לא ריאליים במחירים פוא
בהצ מילא הזול הלחם :והסיבה השפיעו,

היקר. המספוא של מקומו את לחה
הת זה מאושר מצב שנפלה. הביצה

 התוכנית התחלת עם ביצה כקליפת בקע
המספוא מחירי כי אם החדשה. הכלכלית

הבי נפלה אחוז, 50ב־ בינתיים עלו והלחם
 פרוטה 250 של רמא מאיגרא השחורה צה

כי אך פרוטה. 150 של עמיקתא לבירא
 כל התרוקנו החביתות חובבי של סיהם

 מהם להוציא יותר היה קשה כי עד כך,
 שנתיים לפני מאשר פרוטה, 150 עתה
פרוטה. 250

ה לפי הממשלה, עמדה חודשיים לפני
 80ב־ המספוא מחיר את להעלות שמועה,

 מחיר את גם מקבילה ובמידה אחוז,
ל וציפה התרוקן, השוק הרשמי. הביצים

במהרה. שיבואו הטובים ימים

העי לא לקום, שהיססה הממשלה, אולם
 שפע התוצאה: המחירים. אה להעלות זה

 לתחנות לזרום החל שנאגרו ביצים של
החלו השחור. לשוק גם הרשמיות, השיווק

 ביצים לחמש עד הגיעה הממשלתית קה
בי הציעו הרוכלים ודוכני לשבוע, לנפש

 וחצי שנה לפני אם מוזלים. במחירים צים
 מהמחיר גדול השחור בשוק המחיר היה

 אינו הוא כיום הרי אחוז, 400ב־ הרשמי
אחוז. 40מ־ ביותר עליו עולה

ח ר
וישו חטאה

 את שיפשפו טובים יהודים מאות כמד,
החבי מתוך למראן: האמינו ולא עיניהם,

 בקעו עתה זה שקיבלו המיסתוריות לות
 אורז, סוכר, בשר־גולאש, חמאה, קופסות

 מי מושג להם היה לא ודבש. אבקת־חלב
זה. אוצר להם שלח

ה עם יחד במהרה. חוסלה אי־ד,וודאות
 בולי־דו־ שנשאו מיכחבים הגיעו חבילות

 אגודת השולח: כתובת ואת שוודיים אר
.10 אופסלה בשוודיה, היהודים ידידי

 תוכן הוסיף בזה, די היה לא כאילו
 היה וזה הפליאה. מדורת על שמן המיכתב

:תוכנו
רב. שלום — טובים ״ידידים

 ■רוצים אנו ואין לסופה, מתקרבת השנה
בצו דרישת־שלום לכם מלשלוח להימנע

 דבר ישנו אם קטנה. מזון חבילת רת
 של קדוש חוב בשם לו לקרוא שאפשר

 לעם חייבת שהנצרות החוב זה הרי תודה,
 בחיים נחמה שואבים היינו מניין היהודי.
 הקדוש מהספר לא אס במוות, ותיקווה

? דרככם אלינו שעבר
 ישראל שהוריש הירושה אדירה אכן,

בחס אלוהים כי אנחנו, זוכרים לאנושות.
 כנקודת־מוצא מקירבכם באנשים בחר דו

"למלכותו . . .
 במיק- כנראה שנבחרו החבילות, מקבלי

 לשוודיה, שנתגלגלו כתובות מתוך רה,
 חשוב היה לא הדבר אדוקים. יהודים כללו

 לרכוש כנראה, ביקשו, לא הם לשולחים.
 היד, חוב. לפרוע אך אלא לנצרות, נפשות

מאד. טעים פרעון זד,

אנשי□
י יר ו . - ־*1 ■

 משה של האחרונה הרשמית פעולתו !•
ת ר  ראש־ממשלה הפך בטרם כשר־החוץ, ש

 של לוחית בעל שעון־יד שיגור :ושר־חוץ
 לראש הספרות) (במקום עיבריות אותיות
 ואגנר, רוכרט החדש, ניו־יורק עיריית

העצ למילווה עזרתו על הוקרה כאות
מאות.

 דויד ״כ ח בתפקיד, שרת של קודמו !•
אחר בשעות יותר. פנוי היד, בן־ונדריו[,

 150 אירח עובד, אינו הוא בהן ד,צד,דיים,
 ביאליק, ע״ש העממי בית־הספר תלמידי

חגי לרגל לשדה־בוקר שבאו תל־אביב;
 בן־גוריון את ומצאו בשבט, ט״ו גות

ומטי בכיסאות־נוח יושבים פולה ורעייתו
 ליד הטריים ההרדוף שיחי על צל לים

צריפם.

בושדד, מפקד בן־גוריון, של שכנו #1
 יהושוע ד,כאפייה, ועטוף השחרחר קר

 לח״יי, של התווך מעמודי לשעבר כהן,
 כי בתל-אביב כשראה אדיב. פחות היה
 רוצה ״אתה שאג: לצלמו, מתכונן צלם

 היום למחרת אולם !״מכאן הסתלק ? מכות
 עם יחסיו כי וסיפר יותר, מתון היה הוא

פו של נטייתה אף על טובים, בן־גוריון
אצ״ל. עם לח״י את לבלבל לה

 כהן, ריכז שטרן יאיר רצח אחרי *
שמנ עד הלח״י, שרידי את ,17 בן שהיה
בריטי. ממעצר נימלטו האירגון היגי
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