
■1113 היה ה1 >
 ?מה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם כגיליון

 בבית גנגסטריזם :״חיפה :כסידרה נופפת כתבה פורסמה
 העיתון עזיו עם אבנרי אדרי התווכח ״הנדת״ כמדור העירייה״.
 נגד חריף מאמר שפירפם קרליכך, עזריאל הד״ר ״מעריב״
 הפצצה הנחת את במצדיל, להתפרש היה שיכול הזה״ ״העולם
 תחת הציג, ״כמדינה״ המדור הזה״. ״העולם נדפס ׳מכו כדפוס

 כלכיש, הנפשות צייד נושא את פרטי״, רררט :״העולה הכותרת
דרושות ״לחוות־הבוקרים הכתבה היא כתכת־הווי טפא״י. למען

 באחת הישראלים, הבוקרים מעולם מעט המתארת כנות־חווה״,
כארץ. שצצו מחוות־הכקר

כמאפיין הבוקרים, הוות מאנשי אהד :הגיליון כשער
׳.50ה־ שנות של הישראלי החלוץ

יוסף דיו ישל ׳הישיר החיוך ^ במנילה תקועים טנקים 69
צה י ׳מפא־ * בורג ישראל ״דפוס את מפצי

ה שומן מסוג כבדים טנקים 69 חו' נ
ה במיגרש ותותחים צריחים ללא שבוע

 מקום שבמגילה, מורפי במחנה גרוטאות
 הצבא של המטכ״ל משרדי נמצאים בו

 בהם !שהציצו המעטים הסקרנים הפיליפיני.
 ה- בצמחים להבחין יכלו לגדרות מבעד

השריו את ומכסים העולים סוב־טרופיים
 בישראל מעטים אנשים רק המחלידים. נים

 מחלידה עדות הם אלה גלמי־פלדה כי ידעו
 מבודדת מדינה של נוסף חשאי למאמץ
 ציוד אפשרי, מקור מכל לעצמה, לרכוש
 דפי יפה עלה שלא מאמץ כבד, צבאי
הפיליפי של החוץ למשרדי ושגרם שעה,

כאבי־דאש. וארצוודהברית נים
 גבר היה לכאבי־הראש העיקרי הגורם
 נחום בשם נמרץ־מראה צעיר, לא ישראלי
 כמעט פיליפיני, מתווך שבעזרת שמיר,

לישראל. המשומשים הטנקים את והעביר
 דמינדור כתנאי. — טרקטורים

 קונסטר־ בתוז חברת של בעליה קאפרה,
פי ואזרח לבניין, קבלנית חברה קשיון,
 כשהציע קשיים, בכל נתקל לא ליפיני,

 ש- הפיליפיני, דרמטכ״ל החורף בתחילת
 למשרדיו. מרכזי מיבנה הקמת תיכנו
 שלו, הפנטאגון בניין את למענו להקים
 אלף 9צ המשוער לפי לעלות צריך שהיה
 שיצאו טנקים 69 תמורת שטרלינג, לירות
שימוש. מכלל

 הפיליפיני הצבא לידי הועברו הטנקים
 אמרו עתה האיים. את האמריקאים כשפינו

 כשלד בים אותם להטביע הפיליפינים
 לא ״ל כ המט אנשי מנילה. במעגן למזח
 למסירת הרשיון בהשגת לטפל גם סירבו

 שמיר, נחום ב-שם אדם לידי הטנקים
 אוניה ועל מנילה בנמל להטעינם שעמד

השבו לדברי ידוע. בלתי לכיוון שתפליג
 סיפור שפירסם ויק, עראב הלבנוני עון
 מזרחי, ודמיון עובדות של בעירבוביה זה

 דר. בגליל קיבוץ הבר שמיר, נחום היד,
 עובדה אולם ישראלי. רכש איש עליון,

 לאנשי הפריעה לא נכונה, היתד■ אם גם זו,
הפיליפיני. המטכ״ל
ה משרד־החוץ לכשהתעניין צץ הקושי
 הייצוא, רשיונות על הממונה פיליפיני,

 שמיר, של הסבת המיושן. הצבאי בציוד
 הטנקים ממנועי להרכיב הייתה הכוונה כי

 הוא אולם רצונו. את השביע טרקטורים,
 הכוונה: להוכחת ממישית פעולה דרש
 דרש והתותחים הצריח פירוק על נוסף

 כך מקומות, בשלושה השריון את לפרוץ
 התנגד, לזאת לתקנו. יהיה אפשר שאי

הלקוח. כמובן,
ל הועבר העניין הנכונה. הכתובת

 החוץ משרד מנהל ליטריו, ראו של טיפולו
יש של שקונסול־הכבוד לאחר הפיליפיני,

 ני ותבע בדבר, התערב בפיליפינים ראל
 את וישלח ההסכם, את יקיים משרד־החוץ

 הסיכסוך יצא כאשר היעד. לארץ הטנקים
הער הנציגים שקטו לא חשאיותו, מגדר
 ישר ופנו שמריהם, יעל בפיליפינים ביים

האמרי השגרירות הנכונה: הכתובת אל
קאית.

 של קונסול־הכבוד קיבל שעבר בחודש
 הטנקים מכירת כי סופית הודעה ישראל

התיקונים. בהם יבוצעו לא אם תורשה, לא

בחיחח
הקיפוח חון

 את הביאו המתקרבות !שהבחירות בעוד
סיסמות מהמחסנים להוציא המיפלגות
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 סיסמה במחבואה נשארה רבות, שכוחות
 סיסמת עז. נפץ חימר בחובה הטומנת
ל שהכניסה הסיסמה העדתית, האפלייד■

 שנבחרו נציגים חמישה הראשונה כנסת
ש זכות העדתית, השתייכותם בזכות רק

 פיפיות חרב לשמש עלולה הפעם היתר,
 הב־ את מילאו שלא המיפדגות, לרוב

הקודמות. טחותיהן
ב הושתקה העדתית הבעייד, אם אולם

 הבלתי הקיפוח הדי הוסיפו רשמי, אופן
 בג־ המיפלגתיים לפעילים להציק רשמי
 כשהרתיחה אלה, בימים העדות. אותן
 לשיאה, הגיעה הרשימות הרכבת סביב

מצ יליד כהן־צידון, שלמה עז״ד הוציא
 לבני בחירות חוברת מפא״י, וחבר ריים

ובמוסדות. בכנסת השונות העדות
 שמיס- ״בעוד :כהן־צידון שלמה כותב

 עדות בני הבחירה זכות בעלי של פרם
 הבוחרים מיספר לכמחצית מגיע המזרח

 נציגים 11 הראשונה בכנסת ישבו ),47(״/״
 ירד השנייה ובכנסת ותימניים. ספרדיים
באי כהן־צידון מוסיף לשבעה.״ מיספרם

הער האזרחים !אלף 150״ מרה: רוניה
נצי שבעה זרק מקומות לשמונה זכו ביים
של האינטרסים את למעשה ייצגו גים

עדות-המזרח.״ בני הבוחרים אלף 300
על בהסתמכו השמאל. ועד מהימין

 המחבר קובע )832 ,830 ,829( ׳הזה העולם
 עוד שנזי״ד, אינה העדתית האפלייה כי

בוויכוח.
 כל מחמיץ כהן־צידון אין מפא״י כפעיל
 היריבות המיפלגות את לנגח אפשרות

ה ״המיפלגות וכותב: ומשמאל, מימין
 שזמרי המזרח עדות לבני הקוראות דתיות

 לכנסת הכניסו לא בעדן, להצביע המסורת
 שבסיס־ מפ״ם, ואילו אחר, ספרדי נציג גם

 את שמרה עדתי, קיפוח נגד לחמה מותיה
 לאשכנזים ברשימתה המשוריינים המקומות
בלבד.״ ולערבים

 הנעשה את לבחון מנסה אינו כהן־צידון
 ״אנשי במרירות: מציין אך במיפלגתו,

 עלייתם אנשי את רואים השניה העלית
 אף המזבח בקרנות אוחזים זהם בלבד,

 עתה נס. וליחם הזדקנו שרובם פי על
 על לשמור השלישית העליה בני מקפידים

מקומותיהם...״
 התבונה קול כהן־צידון: של תיקוותו

 והפשרות הזכויות שמירת יצר על יגבר
ל יותר גדול אחוז וישריין המובטחות,

תהמזרח. עדו נציגי

כל, שמואל שד כציורו קרדיבך עזריאל
!פצצה — זהירות

9צ1 הזה״ ״העולם
9.6.1955 :תאריך

המשק
קפלה מפצע
 חזק אוהב אדם היה גולדברג שלמה

מוס בידי הממשלה הוראות הפרת וסדר.
 חמתו את מעלה היתד, ׳שונים וגופים דות
 סבלנותו את ששבר הקש אולם עת. בכל
להע הקיוסקאים איגוד החלטית דווקא היה
בני והמיץ, הגזוז הסודה, מחירי את לות
 תת־שר-המסחר־והתעשיה, להוראות גוד

 לפתוח שלמה החליט הפעם סוזאייב. זלמן
מש של שפע ישתה הוא משלו: במיבצע

 אותן יגיש קבלות, ידרוש קלים, קאות
 לפעול המישטרה תסרב אם למישטרה.

 של שלמה סידרה גולדברג יגיש כחוק,
מוכ יהיה זבית־המישפט פרטיות, קובלנות

לפעול. רח

מכוזבים
החופש נגד טרור
 המשקפיים — טעה הזה העולם עורך

 — הפצצות אחת על־ידי נשברו כן שלי
״משונות״. היו לא שבעיני

 תל־אביב דוש*,
 האמת ללוחמי כבוד אות זד, נפץ חומר
והצדק.

ירושלים (רוסק)**גרינברג ראובן
עד... הפרך אח תדון אד
 התעגיינותכם על לכם מודה אמנם אני

 להעיר לי הרשו אבל במישפט־קסטניר.
הת לא מעולם הדיוק למען — הערת־מה

 בדבר צבר בקפה כלשהי בצורה בטאתי
 ).917 הזה (העולם הנ״ל במישפט פסק־הדין

 משום נאמרו, לו אלה, בדיבורים היו
 בדעתי ואין הסוב־יודיצה ׳תקנות על עבירה
 שכנגד הצד של עבירותיו את לחקות
בנידון.

ירושלים גרינוולד***, מלכיאל

אנשים
 החיוג־הישיר מרכזת חנות בטכס ס

 שר* אמר לתל־אביב, וחיפה מירושלים
 חשיבותו ״עיקר ז בורג יוסף ד״ר הדואר

 עצ־ להפגת ׳שיסייע בכך הוא החיוג של
 מן כי מקווה אני האזרחים. של בנותם
 הישיר...״ לחיוך גם נגיע הישיר החיוג
 היה באדר, יוחנן ד״ר חרות, ח״כ •

 ועדת-החוקה־חזק־ לישיבת שהביא הראשון
יש דפוס כי הידיעה את בכנסת ןמישפט

 ׳וגם הזה העולם גם מודפסים שבו ראל,
 הזאת המילה לשמע הופצץ. חרות היומון

 שימשון יעקוב מפא״י ח״כ שאל
 כך על ?״ האוויר ״מן :בתדהמה שפירא

ממפא״י.״ ״לא׳ מייד: באדר השיב

 מעריב קריקטוריסט גרדוש, קריאל *
בהווה.

 הצליח שלא בירושלים, הלח״י מאנשי **
 ונרדף שלום, של לימים עצמו להתאים

המדינה. הקמת אחרי גם השילטונות בידי
 קטטניר, ד״ר את שהוקיע !האדם **־
 אימי כל את לחשוף והצליח על־כך נשפט

 הונגריה יהדות והשמדת היהודית ההנהגה
השניה. מילחמת־היעולם בימי


