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מ ס ת ־ ל מ ען הם!ל־דר־ות
״הכונו לאחד במאי׳ יום הסולי
דאריות הבינלאומית״ — זוהי הסיסמא
האחת והאחידה של כל מפלגות הפוע
לים .בישראל ,אם גם לא ניקח בחשבון
את הסיסמא האחרת הסטיריאוטופית
וחסרת־התוכן ״יחי האחד במאי״ .ברם
״חג הסולידאריות הבינלאומית״ ביש
ראל הפגין השנה את חוסר הסולידא
ריות המוחלטת בתוך מפלגות הפועלים
עצמם.
לפתע הופיע מפ״ם בהודעה ,כי
היא מסדרת ״הפגנה״ עצמית .מפא״י
החלה בצעקות וב...החלטות ההסתדרות
ה״אוסרת הפגנות של מפלגות״ .מפ״ם
ענתה בסירוב להכנע ל״רוב המפא״י״
ובעתוני הפועלים החלו להופיע כותרות־
סולידאריות מעין אלה :
— ״פועלים הפרו את החלטות
מפ״ם״) ...כרוז מ.פ .ת״א(.
— מפא״י )המתעטפת באיצטלה של
ההסתדרות( פתחה במסע הסתה ולחץ
נגד מפ״ם) ....״על המשמר״(
— הפגנת אחדות הפועלים — זו
תכנה של תהלוכת האחד במאי ; אין
להחליש אותה ע״י הפגנות־פירוד ....
)״דבר״(.
— מרכז מפ״ם מנסה להפוך את
יום האחד במאי לתעמולת בחירות,
לכעין מפקד מפלגתי) ...״הדור״(.
נוסף על כל
באה הצעת מק״י
השמאל וסירובה
והסירוב לווו אף
שבין השמאל :

״הסולידאריות״ הזאת,
למפ״ם לסדר הפגנת-
של מפ״ם .ההצעה
הן בפניני־סולידאריות

— ״החלטת מרכז מפ״ם בעקבית
הלחץ של הימין במפלגה זו׳ אינה
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עשויה לשרת את ענין האחדות הפי־
עלית״...
)״קול־חעם״(.
— היכן מצאנו מפלגה קומוניסטית
והיא תלושה מקרקע המציאות ,מתנכרת
לתהליכי היסוד של ארצה ,של עמה
— אנטי־פאטריוטית לפי כל מהותה ?...
)״על המשמר״(.
כך נולדה הרגשת הסולידאריות ש
גרמה לתגרת־אחים ,למכות ולביטול ה
מפקד החגיגי בתל־אביב.
הנחמה היחידה — מצב הסולידא
ריות אצלנו ,אינו גרוע מאשר ״סולי
דאריות״ זו ,ביום הסולידאריות בכל
מקום אחר שבעולם.
מבחינה זו — אנו ככל האדם.

הצילו אח הקרקע מידי...
בן־ *ו דיון
למעלה משבועיים ישב הועד הפועל־
הציוני ,הפרלמנט־הקונגרסאי ,ודן בב
עיה  :מה עליו לעשות ,כעת ולהבא.
אירע אסון לתנועה הציונית — האידיאל
שלה הוגשם ,המשימה הושגה ,מדינת
היהודים קמה .לפתע ראו עצמם ראשי
הסוכנות ,עסקני הציונות ,חברי הועד,״ם
הציוני כמחותנים בחתונה זרה .אמנם,
עדיין הם אוספים כספים ,מקהילים
קהלות ברבים ,מקיימים מפלגות ; קרן־
הקיימת מוסיפה לקשקש בקופסאות
כדי לגאול את הקרקע ,שאינה נמצאת
עוד בידי הערבים והאנגלים אלא בידי״
בן־גוריון .ועל השקל הציוני ,תעודת
החבר והבוחר של ההסתדרות הציונית
רשום  :״תעודת הציונות להשיג מקלט
כטוח לעם ישראל בארץ־ישראל״.

העסקנים טענו  :״אל תרוקנו את
ההסתדרות הציונית מתכנה״.
איש לא יכול היה להגדיר מהו
ה״תוכן״...
והענין נגמר בפשרה  :בעית היחסים
בין ההסתדרות הציונית והמדינה נדחתה.
הקונגרס יתכנס בסתיו בירושלים ויח
זור לדון באותה בעיה ועד אז —
כדי לא לרוקן את התוכן — יוקם
מוסד־תיאום של הנהלת הסוכנות ו
הממשלה.
בינתים — נשאר בן־גוריון בעל
הקרקעות הגדול ביותר בישראל וה
ציונים יוסיפו לקבץ כספים ,כדי לגאול
אותה מידיו למען כל העם.

אנ ג לי ה ח ו ו ר ח ד״ו 1שול שי'
ול״הארץ״
עבדאללה הכריז על ה״סיפוח״ ,ו־
אנגליה הכריזה כי היא מכירה בו,
ומודיעה כי חוזה ה״ידידות״ שלה עם
עבדאללה יחול גם על ה״משולש״
המסופח .ברם ,היא לא תקים בו בסי
סים בזמני שלום .יחד עם זאת מכירה
אנגליה ״דה יורה״ בישראל.
יש ורואים בצעד האנגלי חזרת ה
אנגלים ל״משולש״.
ברם ,סימפטום אחד ,מוזר במקצת
יש לראות ב״הארץ״ .כוונתי לעתון
בשם זה.
השבוע הופיעה ב״הארץ״ מודעה
בשם ״ממשלת ציילון״ המבקשת בארץ
כלומר ,בישראל ,מועמד ל״משרת עוזר
למהנדס בנין ערים ממשלתי )זמני(,
מחלק תכנון ערים וכפרים״.
לפנות לפי הכתובת ״הנציב העליון
לציילון׳  25גרוסורנור סקוור ,לונדון״.
מודעות כאלה ,מציילון וממושכות
בריטיות אחרות ,היו מתפרסמות בארץ
בזמן שלוט המנדט הבריטי .מאז ה
פינוי ,לא ראינום .כעת חזרו המוד
עות.
היש קשר כלשהו בין השיבה הב
ריטית ל״משולש״ ובין השיבה של
מודעות מציילון ל״הארץ״ י

צ ל ח ו ת ב ש מי ■שראד
ובכן ,נראו צלחות־מעופפות גם
בשמי ישראל ,טייס מצרי ראה אותן
על פני עכו ,וידיעות דומות מגיעות
מן העמק והגליל.
כמעט היינו אומרים  :סוף־סוף .כי
התעורר בנו החוש הפטריוטי .ראו את
הצלחות בשמי ארצות־הברית ,מכסיקו,
איטליה ,צרפת .מדוע קופחנו אנחנו י
שמאי אותו מוסד מסתורי — בעולם
הזה או במאדים — השולח את הצלחות
אינו מכיר עדיין במדינת־ישראל ך
בינתיים סוער הויכוח על ה״צלחות״
ברחבי׳ ארצות־הברית .העתון ״ניוז א:ד
וורלד ריפורט״ ,בעל הפצה של 365.492
טפסים ,יצא בהודעה סנסציונית שה
צלחות אמנם קיימות ,וכי מייצר אותן
הצי הממריקאי .לפי טענה זו ,הצלחות
הן נשק חדש — מעין מיזוג של הליקו
פטר ומטוס־דחף המונע מרחוק בלי
טייס .היסוד היחיד לשמועה זו היא
העובדה שהצי האמריקאי ייצר לפני
ארבע ׳שנים ״עוגה מעופפת״ סודית
)מטוס־נס־ון
הקברניט מק־לאפלין ,שהיה בשעתו
אחראי ליחידת ״הפצצות המעופפות״
של הצי האמריקאי ,שלח לפני שנתיים
ידיעה למננקדו כי ראה במו עיניו את
אחת ה״צלחות״ המסתוריות .התשובה
היתה  :״?:זיזה סוג של ויסקי אתה
שותה ?״

אחד במאי1950 ,
הרגל השמאלית בעטה ברגל הימנית...
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וזהו סיכום עמדתם של השלטונות
האמריקאים •לענין כולו .״אף אחד משלו
שת השירותים המזוינים של ארצות-
הברית אינו־ עורך נסיונות בחפצים
מעופפים בעילי צורה עגולה ...אין כל
הוכחה לכך שכל אומה אחרת שהיא
משתמשת בהם...״ .רק ״עוגה מעופפת״
אחת יוצרה וכזמן מן הזמנים וגם זו

מכל העולם
קבורת החייל האלמוני
שמונה אלפים מתוך ארבע־מאות
אלף ההרוגים האמריקאיים במלחמת־
העולם השניה לא זוהו .עצמותיהם של
ששה מהם — אחד לכל שדה־מערכה —
יובאו באביב הבא לארצות־הברית בא
רונות חתומים .ההעברה תבוצע בסו
דיות מוחלטת ,והאמנו ת יועברו ממקום
למקום עד שאיש לא יוכל עוד לדעת
מנין באו .ביום הזכרון ירוכזו כל הש
ש! ,באולם־העצמאות בפילדלפיה ,ואחד
מהם ייבחר כ״לוחם האלמוני״ הסמלי
של מלחמת־העולם השניה .לא יוודע אם
״לוחם״ זה היה חייל ,מלח או טייס,
והוא ייקבר ליד ה״חייל האלמוני״ של
מלחמת־העולם הראשונה.

החזרת עונש המלקות באנגליה
ארגון

באנגליה קם בזמן האחרון
התובע החזרת עונש המלקות.
חוק זה בוטל באנגליה ,בשנת , 1943
ואילו בסקוטלנד בוטל עוד בשנת . 1850
עד אז ,כל אדם אשר נמצא חייב בעוון
שוד באלימות או סרסרות לדבר עבירה,
עלול היה להיענש במלקות.
אחרי ביטול העונש לא פחת גל
הפשעים .שוד ואלימות קרו כמקודם.
והנה קמו אנשים הדורשים החזרת חוק
העונש הגופני .השלטונות פתחו במח
קר יסודי בשאלת יעילות ההלקאה והש
פעתה על הנענש .הוכח ,ללא ספק ,כי
העונש הגופני משפיע לרעה .מתוך 142
עברינים שהולקו׳  15</0חויבו שוב
באשמת אלימות רצינית ,לעומת ״5,40/
מתוך  298עברינים אשר לא הולקו.
אשר להשפעת ההלקאה כגורם מונע,
מוכיחים המספרים הבאים כי אין זו
אלא בדותה .באנגליה פחתו מקרי השוד
באלימות בין השנים  1890עד 1940
בשיעור  67אחוזים ,ובסקוטלנד ,שם
כבר לא היה קיים אז העונש הגופני
לעבירה זו ,פחתו מקרים אלה ב־94
אחוזים.

מזל־טוב
למיקי רוני ,בן  , 29ולאשתו
מהתה ויקרם /בת ) 25כוכבת
הסרט ״הכבש הגדול״< ,נולד בן
שניתן לו השם טד מיכאל.
זהו בנה
משקלו  3,5ק״ג.
הראשון של האם אך בנו הש*
לישי של מיקי רוני .שני בנים
נולדו לו בנשואין קודמים.

עוד פעם?
ממשלת ארצות־הברית מכינה תכ
ניות להתקנתו מחדש של קו מג׳ינו.
המפורסם׳ שיהווה ,לפי חישוביה ,אחד
המבצרים העיקריים של ההגנה ה״
״אטלנטית״.

זהירות ,אטום:
המועצה המקומית בכפר
ואקליז־לה־פונטין אשר בצרפת
פירסמה חוק־עזר שלפיו אסור ל
שאת או להשתמש בפצצות אטום
ומימן במקום.

לא המריאה מעולם׳ אלא הועברה במי
שרין למוזיאון הצבאי.
במשך שנתיים גבתה יחידה מיוחדת
של חיל־האויר האמריקאי עדויות של
״עדי ראיה״ הטוענים שראו את ה״צל־
חות״ .הסיכום  :כל העדויות האלה
מקורם )א( ראיית חפצים רגילים ,כגון
כאלונים לקביעת מזג האויר ,כוכבי
שביט או הכוכב נוגה ,הנראה לפעמים
ביום) ,ב( היסטריה המונית )ג( רמאות.
״לפני חמש מאות שנים,״ אמר האד
מירל גאלרי ״ראו האנגלים דרקונים
מעופפים בשמים .הצלחות הן מהדורה
חדישה של דרקונים מעופפים אלה.״
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