
כדדפה השכת הפגנת פצוע
אבנים במטח נפתח הקרב

מפגינים הודפת המשטרה
השם למען מספיק שעתיים, כעבור

 וחיים בלומברג יעקוב מירון, אליהו זנבלום,
 משה שפיגל, יהודה והאדונים בסוק, מנחם

 ד״ר בר־גיורא, נפתלי בקר׳ אהרון קרונה,
 וולפסברג, ישעיהו ד״ר קורץ, אריה משה

י פוירשטיין וראובן גרנר שלמה
ל נוסף כלל, שהמכתב נכון האם •

? המועמדים על אישיים פרטים שמות׳
 המכתב קבלת עם שמיד נכון האם •

 משרד־ של המחלקות ראשי עם התיעצת
 החוץ, בשרות המועמדים שיבוץ על החוץ

 של מחלקות כמה על שעה באותה והטלת
 על נוספים אישיים פרטים לברר המשרד

? רמתם
 ב־ הידיעה פרסום שאחרי נכון האם •

 ושאל בן־גוריון דויד אליך פנה הזה העולם
י הפרסום לפשר

י הדבר את בפניו שהכחשת נכון האם •
 בינך היחסים מתוכים שמאז נכון האם •
? ביותר בן־גוריון דויד לבין
חוגי את האשמת שאתה נכון האם •

 בהעולס זה לפירסום גרמו שהם בן־גוריון
/ ? הזה
ה בישיבת נדון שהעניין נכון האם •

 אחדות־ שרי את קשות התקפת בה ממשלה׳
? העבודה

 בן־גוריון ישב זו שבישיבה נכון האם •
? אירוני חיוך כלפיך וחייך הצד מן

 הדתיים לנציגים שהודעת נכון האם •
 ביצוע את לדחות נאלץ תהיה הפרסום שבגלל

 וולפס־ ישעיהו הד״ר למינוי פרט המינויים׳
ש מאחר בשוייץ, ישראל ציר לתפקיד ברג
? שוייץ לממשלת זה מינוי על הודעת כבר
 ב־ הפרסום את שהכחשת נכון האם •
? נכון שהיה היטב ידעך

ציונחז
מחודשת הצגה
 החורבה למדי. סמלי היה עצמו המקום

 (״חירבת־אל״ האומה בניני של הבלתי־גמורה
 ודקורטיבי. מבריק בבד עטופה היתד, אומה״)

ה התקיימה זו תיאטרונית תפאורה בתוך
קלי. גרייס חתונת מאז ביותר הגדולה הצגה
ל אחרים. תיאטרוניים אפקטים חסרו לא
 הדוברות־אנגלית הארצות נציגי כל : משל

 היו האנגלית דוברי ואילו אידיש, .דיברו
 מזעזע) גאליצאי (במבטא גולדמן נחום דווקא
 מאחר מלבב). מזרחי (במבטא שרת ומשה

ל במקום בו הנאומים כל תורגמו שממילא
 היה לא וצרפתית׳ אידיש עברית, אנגלית,

 כושר של זו בהפגנה מעשי צורך שום
לשוני.

ה נ צי ת. ס ע ש ש?ן  המשעשעת הסצינה מ
אח את להפגין שנועד זה, בקונגרס ביותר

 על־ידי בשיתוף־פעולה סופקה האומה, דות
וחרות. מפ״ם
הרביזיונים־ פרשו בו הי״וז׳ הקונגרס עד

הארץ
ה גלי התנפצו אלה חורים פני אל

(במעלה) הערבית. פלישה
ראשוךלציון סגל, ׳מאיר

פנימה. ונפלו
¥ ¥ ¥

 באמצעות אתמול הוזהרו הכנסת דייגי
 אחרונות) (ידיעות שביתת־הנשק. ועדת

רמת-ג! פר, עמנואל
? עכורים במים יותר לדוג שלא

¥ ¥ ¥
 על האישום בגליון אשמה פרטי 248
(הארץ). חוץ• בטבע עיסקות פרשת

אליני-יצחק שיק, ישעיהו
הטבע. לחוקי בניגוד

¥ ¥ ¥
תתמו־ סראייבו היוגוסלבית הקבוצה

לכנור־ הישראלית הנבחרת סגל עם צצ
הספורט) (חדשות גל.

תל-אביב רושצ׳וק, משה
האצבע. מן מצוצות ידיעות של דוגמה

¥ ¥ ¥
ה את פלשתינה עם נטל לא כה עד
(מעריב) לדיו. חוק

דמת־השרון עופר, חיים
הסתם. מן לכתוב, יודע אינו כי

 השערוריות היו הציונית, התנועה מן מים
 ברגע הקונגרסים. מתכנית בלתי־נפרד חלק

 :לחסידיו קורא דבוטינסקי זאב היה המכריע
״״אויפרייסן  שטריקר רוברט !״), (״לפוצץ !

והישי הבמה׳ על מסתער היה והשמן הגבוה
 קונגרס אותו מאז אך נפסקת. היתה בה

הציו הכינוסים על והשיעמום השקט ירדו
 משה אפילו להפיג הצליח לא אותם ניים,
סנה.

ש אחרי הישנה. ההצגה חודשה השבוע
 בתואר בגין מנחם את כינה חזן יעקוב

 שמשון בהנהגת המהומה, פרצה ״פושע״
 לילה אחרי והמשופם. הגברתן יוניצ׳מן

 את קיבלו בגין אנשי פה, בחצי חזן התנצל
אוזן. בחצי ההתנצלות
ה דיוני שאר גורדמן. את גולדמן

 העיקרי החלק יותר. רציניים היו לא קונגרס
 בחדר אלא הבמה, על הוצג לא התכנית של
 של מאבקו נערך זה במקום הבנין. של קטן

 התנועה של הנשיא כתר על גולמן נחום
הציונית.
 תפסו אותה זו, משרה מזמן חמד גולדמן

 *, וולפםון דויד הרצל, זאב בנימין לכן קודם
 סוקולוב נחום וייצמן, חיים מוצקין, ליאו

וייצמן. חיים ושוב
 מפא״י, בעיני חן מצאה לא זו תאווה אך

 ועצמאית חזקה באישיות מעוניינת שאינה
ל ״אסור : עסקניה טענו זה. רגיש במקום

 גולדמן של לעסק הציונית התנועה את הפוך
״בע״מ גולדמן את  טכסיסן גולדמן, אולם !

 סיעות־ את אירגן הוא : נואש לא מדופלם,
 מקפחת שמפא״י אותן שיכנע המעוטים,

 מפא״י את להמריץ קיווה כך במשרות. אותן
 די־ את הפקרתו תמורת לבקשתו׳ להיענות
מעוטים.

 עם יחד זה, מישחק עגום. מישדוק
ו חפר־הערך הכללי בויכוח המליצות שפע

 בן־גוריון, דויד של הבולטת העוינת עמדתו
ה המטרה עגום. צביון כולה להצגה נתנו

ה העם את להעמיד — הקונגרס של יסודית
 לא — הלוחמת ישראל לימין כולו יהודי

 מראש להשיג טרח לא שאיש מפני הושגה,
 מוסכמת, בהחלטה המפלגות כל תמיכת את

הקונגרס. כינוס לפני
ל וביקשה ועדת־ד,ניסוח השבוע כשישבה

 שיגר־ מערכה רק זה היה אחיד, נוסח השיג
 מפלגה כל הנושן: הציוני המחזה של תית

 ההחלטה, לתוך משלה משהו להכניס ביקשה
העי המטרה כוחה. בכל המקח על עמדה
כליל. נשכחה קרית

דת
התחתית בעיר קרב

 כאמן למכביר. תערוכות נערכות בחיפה
לר חושי אבא תמיד ידע הפרסומת־העצמיח,

 זה הפגנתי צד על הרימום זרקורי את כז
ב לו עזרה חושיסטאן. עיריית פעולות של
ה מחלקת מנהל רול, יצחק כי העובדה כך

המוכ האזרחים אחד הינו העירונית, פיתוח
חיפה. של ביותר שרים

 על הוחלט התערוכות, לכל נוסף השנה,
 פיק־ הכלכלה חוגי תעשייתי. יריד עריכת

 כי■ ברור שהיה מאחר המיבצע, ביעילות פקו
 אך ייעדרו. הגדולים הבינלאומיים היבואנים

ער על עלה התערוכה של התעמולתי ערכה
 ד,תעשיה שענפי לכך דאג וחושי הכלכלי כה

בה. ישתתפו השונים
לפ הוחלט אחרת, חיפאית תערוכה כבבל

אל בשבתות. גם התעשיה תערוכת את תוח
ה תורמי של נציגיהם ׳בירושלים נכחו מלא

בקונ להשתתף שבאו מחוץ־לארץ׳ קרנות
דבר. קורה היה ולא יתכן הציוני, גרס

 באה הדת, יכולת להפגין זו המרצה אולם
ב הרגיש בחיפה דתי שעסקן בזמן בדיוק
 האישית יכולתו את להפגין דחוף פנימי צורך

בדמו התממשה התוצאה הדת■ למען לפעול
 מצור שהטילו מפגינים, אלפי כמה של תם
בשבת. נפתחו כי על התערוכה, מיבני על

זמן מזה אחת. כאבן צפורים שתי
 הא־ בחיפה המזרחי הפועל בשורות רוזחו רב

 בית־ מזכיד לבנון, ישראל נגד חריפות #מות
ה מטעם העיריד, מועצת וחבר הרבני הדין
 וותרן היה כי טענו מתנגדיו המזרחי. פועל
לבנון של בלבו ואילו הדת למען במאבק מדי

 הדתיים אשר נורדאו, (וכס במקום שנבחר *
 הנוצרית. אשתו בגלל לבחירתו התנגדו
ה הציוניות ההלצות לאחת גרמה זו פרשה

ב בשעתו תמכה המזרחי סיגנת : קלאסיות
 רק תהיה שאוגנדה טענה אוגנדה, תכנית
ה לאשתו המזרחי כשהתנגד לילה״. ״מקלט
 זה ״גם :וייצמן ק,רא נורדאו, של נכריה

!״ מקלט־לילה רק

 ראש לסגן נבחר לא כי על האכזבה גרסמה
העיר.
ת בשבת התערוכה פתיחת כי החליט הוא

 שקד־ את להוכיח מצויינת הזדמנות לו ספק
לא מעם להציק זאת עם ויחד הדתית נותו
 מתחרהו לטובת אישית שהכריע חושי, בא
הנכספת. המשרה על לבנון של

 ערב בתפילת כמצוות. לזכות כיצד
 למחרת כי בתי־הכנסת גבאי הודיעו השבת
 כל הכנסת. ביתי תפילות ייערכו לא בבוקר
 במצודת ולזכות יהודים מניין למצוא הרוצה

 תערוכת פתח לפני יופיע בציבור, התפילה
התחתית. בעיר התעשיה,
מתאס החלו המוקדמות, הבוקר בשעות

 ונושאים טליתות עטופים המתפללים, פים
 הם הקודש• למלאכת מוכנים תפילה, סדרי

 התערוכה. לעבר התקדמו בשורות, נערכו
 את פתחו אגודת־ישראל, חברי צעירים, כמה

 ששמרו השוטרים לעבר אבנים במטח הקרב
היעד. על

 לפרוץ ניסו קדימה, הסתערו המפגינים
 מק־ את שלפו השוטרים ד,ודיל. סלילי את

 הצדדים, משני ההתקפה. את הדפו לותיהם,
שוט עשרות :הקודש מלחמת קרבנות נפלו
 .רא־ לעזרה נזקקו * נפצעו ומפגינים רים

שונה.
 צאן את להשאיר רצו הקודש מצביאי

 אך התערוכה. ליד השבת צאת עד מרעיתם
 ,של שעתיים כעבור :אחרת סברו פיקודיהם

 השם, למען מספיק עשו כי החליטו פעולה,
 שארית את לבלות חזרו המערכה, את נטשו

 כל שמצווה כשם ושלווה, במנוחה השבת
מצוות. שומר יהודי

הזהב שביל
מד היתד, הידיעה נרעדו. ישראל קול מאזיני

פתי נגד הפגינו איש 1500 עד 1000מ־ : הימה
 ליעיל). (ראה בשבת תערוכת־התעשיה חת

ה ורהפטיג וזרח מינץ בנימין חברי־הכנסת
 וגרמו פנימה שהתפרצו המפגינים, את סיתו

ה מנהל אך נפצעו, שוטרים עשרות להרס.
ל העמלים, ציבור לטובת החליט, תערוכה

בשבתות. התערוכה את ולפתוח הוסיף
המאזינים אותם בערב. 9 בשעה היד, זה

 מיכאל המזרחי הפועל ח״כ : ביניהם *
חזני.

 ניסו מזעזעת, כה לידיעה להאמין יכלו שלא
 שוב מקלטיהם את פתחו שנית, מזלם את

ה החדשות מהדורת את לשמוע כדי בחצות,
 קול הודיע עתה : שכרם על באו הם באה.

 הפגינר־ד איש 5000 עד 4000מ־ כי ישראל
 להרגיע ניסו וזרהפטיג מינץ חברי־הכנסת כי

 שוטרים עשרות הצלחה. ללא המפגינים. את
קל. נפצעו ומפגינים
 בצורה שדאג החושיסטי המנהל על הקטע

 הפעם נעדר העמלים, לציבור ללב נוגעת כר,
כליל.

 ה־ שתי בין שקרה מה הקסמים. מטה
 למערכון נושא לשמש היה יכול גירסות

הז בקואליציה הדתיים הנציגים הומוריסטי.
 על החולשים המפא״יים, חבריהם אח עיקו
ודרי תביעות איומים, הושמעו ישראל• קול

למשא־ומתן. הצדדים ניגשו אחר־כך שות.
 על לעמוד הצדדים החלו מזרחי, בשוק כמו
 הציעה מפא״י המפגינים. למספר ביחס המקח
 כמה בתום אלפים. עשרת דרשו הדתיים אלף,

 על פשרה הושגה וממכר, מקח של שלבים
 המנהיגים שני של תפקידם גם הזהב. שביל

מטה־קסמים. בו נגע כאילו השתנה הדתיים
הקואליציה. למשכנות חזר הבית שלום

עתתות
בשחיתות במלחמה מלחמה

 האכזריות במעשי המפורסם קיסר, נירון
 לרצוח החליט כאשר עצמו על עלה שלו׳

 זועזע הרומאי הסנאט אוקטאביה. אשתו את
 אולם למשפט, הקיסר את להעמיד והחליט

 מאד: פשוטה ומסיבה בדין, זכאי יצא נירון
 סנקא, הפילוסוף ויועצו, מורו אל פנה הוא

מ כתב־סניגוריה למענו לחבר עליו הטיל
מוס עקרונות בעל אדם שהיה סנקא, שכנע,

 מנימוקיו זאת — בכל, הסכים נעלים׳ ריים
 את לאבד שלא : ביניהם ביותר (החשוב שלו

 הטוב הצד על זה תפקיד למלא — ראשו)
ביותר.

 של זה מבצעו לאחר שנה 1900 החודש,
להר הישראלי מנגנון־השחיתות החל סנקא׳

 ללא לרגליו. מתחת בוערת רומא כי גיש
את למלא הפילוסופים נקראו איבוד־,מן,

)16 בעמוד (המשך


