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 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם כליון

 חיל־הים משחהו! בהגעה ל,ה שעם כהכה־שער הביא בדיזל,,
 ההיהווה כף אה שהיןיפה לאחר ים־סוף, למיצרי ״מיזנל,״
המוכה.
 הנסיון על כהכה הובאה סגורוה״, ״בדלהיים הכוהרה החה

סגורות בדלתיים כפר־קאסם רוצחי של מישפטם אה לנהל
פת  במיסגרה הביא ל,ינן, עמום השבועון, של המשוטט סו

 הר״ר על צדה״, שערי ״הפותח הכותרת תהה דיווח טיוליו
ת ולד, פ 'צדק״. ״שערי הירושלמי ביה־החולים של מיי

 על לדווח השבועון המשיר עמום״, ״פרשה הכותרת החה
 עמום ישראל, מישטרה של הכללי סגן־המפקח של מישפטו

כן־גוריון.
 ראשונה״, ההולכים ה״נופלים על ככידרה המטיר השבועון

 מרבד־ עולה והפעם כמיכצע־קדש, הנופלים על דיווח שכה
 בתל־ שגדל צכר בפולין, מהעיירה כלייזמר מהימן, הקסמים

החידקל. מגדות וגער אביב

0 7 ^  2 5  2 9 /
 הזה״, ״העולם דיווח הכלכליות כהכוה־ההחקיר כמיסגרה

 יוסף על האומה״, מטעי של הביאושים ״פרי הכותרת החה
 רחוק הגיע לקשריו ״הודות :המערכה כהכה שעליו אלנחם,

 ובין ביסו־הוא בין התחומים שניטשטשו נראה כי עד מאוד,
"האומה קופות . . .

 משה ההל־אכיבי הצייר של תערוכתו את כיקר האמנות מדור
 יהושוע הכדורגל וכתב כוכב מאת דיווח וולכיא ברנשטיין,
בלונדון. שנערף כדורגל מישחק על גלזר, (״שייע״)
 מול ״מיזנק״ סיפון על חיל־הים של מלח : הגליון בשער

טיראן. האי חופי

 ראשון ה האנרגיה משנו
והפועלים ״חוות־ *

 הדואו עובו■ וועד מנאי״ ^
ו * י הסיגה מטיף נוהג ו

העם
דוע מול דוס
 מיל־ את השבוע סימלו לועים שני
 ולוע התותח לוע במרחב: הקיום חמת

 כי יותר נסתבר ליום מיום צינור־הנפט.
 הצינור של הטווח ואורך כוחו עוצמת
 קנה* של מאלה שיעור אין עד גדולים

התותח.
 היה מיבצע־סיני אחרי הראשון ברגע

 נמוגה הערבית האחדות כי לרבים נדמה
 חוסל המצרים של כוחם וכי כסיוט,

אי בנאומי חזרה זו טענה בשדה־הקרב.
 כעבור עתה, רק בארץ. חשובים שים

 אש־ זאת היתר, כמה עד ברור חודשיים,
 והכוח הערבית האחדות ילדותית. לייה

 מנצחים בשדה־הקרב, ניכרו שלא הערבי,
הנפט. בשדה כיום

 יצאו לא מדינות־ערב צינורות. שני
 סוריה אפילו מצריים. לטובת להילחם

 הערבים אך אחד. חייל אף שלחה לא
 את חשוב: יותר הרבה מכשיר הפעילו

העו הסעודי, צינור־הנפט לבנת־החבלה.
 דבר — פוצץ לא בסוריה, הוא גם בר

 כי יותר. עוד אל־נאצר לעבד שעזר
 את למכור כמעט מוכנים היו האמריקאים

 זה, צינור פיצוץ את למנוע כדי נישמתם
מסו היה לא אל־נאצר עבד להם. השייך

 הוא אולם — סואץ תעלת על להגן גל
 זו סתימה אותה. לסתום מסוגל היה

 — והאיליושינים הנזיגים מכל יותר חשובה
 במעי מכאיבה לעצירות גרמה היא כי

ברי בחוסר המערבי. העולם של הכלכלה
 כדי ישראל, על ללחוץ המערב נאלץ רה,

הנפט. זרם חידוש את לאפשר
 את הביא הטנקים של התותחים לוע
 הנפט צינורות לוע הסואץ. לגדות צה״ל
סיני. מאדמת צה״ל את מגרש

ר ו נ צי  הישראלי בצד גם השלישי. ה
 לועי הלועים. לדו-קרב חשוב לקח נועד

 ישראלית אוניית־מילחמה של התותחים
 להיאבק ישראל החלטת את הפגינו קטנה

 היתה זאת אולם בים־סוף. השיט חופש על
ה לבוא צריכים שאחריה — הפגנה רק

חיו אומנם זה חופש כי שיוכיחו מעשים
תי לא כן על וכי הישראלי, למשק ני

זו. בחזית ישראל כנע
 רבות. צורות ללבוש יכולים אלה מעשים
 צינור- של צורה היתד, ביותר החשובה

 הקטן, הצינור לא — לחיפה מאילת נפט
 הצינור אלא להפגנה, בעיקר המשמש

 העולמית. הנפט מפת את שיישנה הגדול,
 אר־ בהסכמת — זה צינור יונח כאשר

 מכריע ניצחון זה יהיה — צות־חברית
 במיצר החופש על בקרב ישראל של

טיראן.

מנגנון
באחריות מיכחב

 המיקלט הוא הפטריוטיזם
הנכד. של האחרון

 שאמר ג׳ונסון, סמיואל הבריטי הסופר
 להעליב התכוון לא שנה, 200 לפני זאת
 מפני להזהיר ביקש הוא הפטריוטיזם. את

מסווה הוא פטריוטיזם כי הסבורים אנשים

 לכך נאה דוגמה פרטיות. לקנוניות נוח
אל גאון על־ידי שעבר, בשבוע ניתנה,

הדואר. לעובדי כרוז שחיבר מוני
 עובדי בין אולם דתי. שר שולט בדואר

 מוחלט כה שילטונה מפא״י. שלטת הדואר
 והצ״כ מחרות — המיפלגות שאר שכל עד

■להת החליטו — ולדתיים למק״י ועד
 לוועד הבחירות לקראת אחת, בסיעה אחד

 כוחם היה במאוחד, גם אך העובדים.
זעיר.

 לאיום התייחסה מפא״י נאצר. סוכן
ש מאחר ברצינות, המאוחדות המיפלגות

 שרות כולל מנגנון־החושך, ממוסדות כמה
 מסונפים לטלפונים, הבלתי״חוקית ההאזנה
בעי חשוב מאבק זה היה לדואר, בחשאי

 הכישרונות, מיטב את גייסה היא ניה.
 מיכתב שניסח הכישרון גם היה ביניהם

 במישפטים שפתח יקרים״, ל״חברים
:הבאים
 תחת נמצאים שהנכם חודשים כמה ״זה
 מינו אשר אנשים חבורת של ואיום טרור

הקו עם והתאגדו ל״מוכתרים״ עצמם את
 ביותר השפלים הבוגדים — מוניסטים
 את למכור מוכנים אשר בתוכנו, הנמצאים

 האחרונים, בימים אף לשטן. לנו היקר
במו ישראל על איימה השמדה שסכנת

. בוגדים קבוצת העיזה לדתו, . . ו להז ז
 העברי העם נגד המצרי נאצר עם דהות

״ היושב . . . ן ו י צ ב
 הישיר האלחוטי הקשר שנקבע אחרי

 הדתיים העסקנים ובין אל-נאצר עבד בין
הדואר, עובדי בוועד הכללים והציונים

״חב :לאופוזיציה המשותף המכנה נמצא
 לשבור תיקוותם אשר מחרות, גם רים
הפו ציבור את ולהרוס ההסתדרות את

 באי״כוחם עם קשר קשרו המאורגן, עלים
"למיניהם זרה מדינה סוכני של . . .

במא המולדת, להגנת זו אמיצה עמידה
 נשאה והשליחים, הדוורים קולות על בק

 החדש, ועד־העובדים חברי 25 מבין :פרי
מעבו שהתפנו אחרי מפא״י. אנשי הם 24

והת מפא״י נציגי חייכו המייגעת, דתם
הכרת. על נצלו

שח עיח
בלי^ד. כוחרח

היו האחרון, השישי ביום הופיע, כאשר
ת מון  :׳ד ■בעמוד ראשית כותרת עם חוו

 ולפו־ למשק אסון פירושה השכר ״עליית
 של דעתו זאת כי ברור היה עלים״,
 מייצג. הוא שאותם החוגים ושל העיתון

תנו איש לא אמר המישפט שאת העובדה
 באסיפה שנקר, אריה אלא חרות, עת

 התעשייה, בעלי התאחדות של הכללית
 מנאומו חפיסקה הבלטת דבר. שינחה לא

עימו. כהזדהות היתה כמוה
 קודם- רב. זעם עוררה הראשית הכותרת

 חסתדרות-העובדים־הלאד ראשי חרדו כל
תו בדרישת סייג ללא התומכים מית,
״כי־ לפועלים. היסוד לשכר השליש ספת

׳5מכפרקאסם והרוג הורג
 ובסישפט במישפטו להתברר העומדת השאלה ממרוקו. לכן קודם שנים תשע שעלה ,26 בן
 מידה ובאיזו לו, שנמסרו כפי פקודות וחבריו דהאן מילאו מידה באיזו :היא חבריו 10

 הוא, הגורל צחוק בכפר־קאסס. הטבח מחללי אחד לידו, בתמונה אישית? ביוזמה פעל
רמלה. עיריית של ערבים לענייני ליועץ דהאן הפך הטבח, בעוון עונש ריצוי שלאחר

1003 הזה•״ ״העולם
2.1.195/ תאריך:

 כימעט קולותיהם שכל שחרות, יתכן צד
 היא שעליית־השכר תאמר מפועלים, באו

 חששו הם הם. שאלו לפועלים?״ אסון
ב להם תזיק האנטי-פועלית שהכותרת

הפועלים. ציבור
ם לב טרח לא כבר איש תלונה. נ

 הסתדרות־העויבדים־ בעצם. קרה, מה דוק
 סוס פעל הכותרת על שקפצה הלאומית,

 גדולה צעקה קול הרימה ומהיר, חדש
 הנהלת את תתבע כי לעיתונאים והודיעה
התנועה. בהנהלת לדין חרות העיתון

 ויניצקי יוסף חרות, עורך החל אז רק
 בעצם, כיצד, לחקור הקטן׳ השפמפם בעל

 כה במקום המכשילה הכותרת הופיעה
 החמישי ביום כי התברר בעיתון. נכבד

 מור*, שמואל עורך־לילה שימש בלילה,
שמא נטיות כבעל הידוע צעיר, עיתונאי

 תנועת חבר ושאינו תיאורטיות ליות
ד קומיסר מונה זהירות מטעמי החרות.  פ

 על לפקח כדי החרות, תנועת מטעם ליטי
הק לא יום באותו אולם מור. של מעשיו

שנכתב. מה לבדוק הקומיסר פיד
 **, קסלר צבי חרות, של הכלכלי הכתב

מו כתבה לעורך־הלילה מסר או ל,נ  של ע
 הקטע ־את להבליט ממנו וביקש שנקר,

 האינפלציה סכנת מפני שנקר הזהיר שבו
השכר. שליש תוספת בתשלום הכרוכה

 המרעיש הפסוק את נטל עורך־הלילה
 הוא כותרת. ממנו ועשה בכתבה, ביותר

 לי ״מאין :הבירור בשעת אחר־כך טען
 תוספת בעד היא החרות שתנועת לדעת
?״ שכר

מהת יותר משעשע היה הסיפור סוף
 טיל- והוסדר, בורר שהעניין לאחר חלתו.

 כשבפיו חרות, למערכת שנקר אריה פן
 המישפט את אמרתי לא ״בכלל תלונה:
ה כי אמרתי הראשית. בכותרת שהופיע

בפו תתנקם והיא לאינפלציה יביא שכר
אותי.״ הבין לא כתבכם עלים.

אנשים
׳ד

ף ד״ר שר־הדואר, • ס , יו ג ר  אמר בו
 ממידבר־ לסגת אומנם ״עלינו השבוע:

■להח יכולים אנו זאת לעומת אך — סיני
״במידבר־סיני זיק !

 ממעשה־ קיצוני באופן בהסתייגו !•
 מנהיג השבוע סיפר בכפר־קאסם, הזוועה
ש הקפדנות מידת גגין, מנחם חרות,
 חיי על לשמירה האצ״ל מחתרת נהגה

 יפו, על הקרב בימי :ולא־לוחמים שבויים
 ליד בשבי, ערביים לוחמים כעשרים נלקחו
 שהרים, השבויים אחד חסן־בק. מיסגד
 והרג אקדח לפתע שלף ידו, את תחילה

 ההרוג חברי האצ״ל. של הקצינים אחד את
 אולם השבויים, שאר כל את לקטול רצו

מפו פקודה נתן לבגין, כך על כשהודיעו
 והטיל שבוי, בשום לרעה יגעו שלא רשת,

 האישית האחריות את המקומי המפקד על
 לא אחד שבוי אף זו. פקודה לביצוע

נפגע.
•  שמשון חדות, מטעם חבר־הכנסת ו

 מיש- את לנהל התביעה על יוניצ׳מן,
 :בפומבי כפר־קאסם נאשמי - של פטם

 שלמען הוא, למדינה אשה בין ״ההבדל
 לנהל לפעמים יש אשה של הטוב שמה

 של הטוב לשמה סגורות. בדלתיים מישפט
ב המישפט את לנהל תמיד יש המדינה
פתוחות.״ דלתיים

 השבועון מעורכי אחד יותר, מאוחר *
בול.
 בידיעות בכיר כלכלי כתב כיום **

 ה־ של ירושלים מערכת וראש אחרונות
צהרון.




