
 אמר בחיפה,״ הכלילת ההסתדרות של שונה
 ועידה ״אותה בן־צבי. יצחק המדינה נשיא
 בן־צבי ״החבר נפש.״ אלפים ארבעת ייצגה

 דוד הממשלה ראש כנגדו התרים טועה,״
 אלא אלפים ארבעת אז היינו ״לא בן־גוריון.

פועלים!״ 4433
 הועידה שבויכוחי הסוער אולי היה וזה

 שנפתחה העובדים, הסתדרות של התשיעית
 ב־ בתל־אביב, בבית־הבימה השבוע וננעלה

ה יסוד מאז כדוגמתו היה שלא שיעמום
הסתדרות.

 את וממלכתי. חגיגי היה הפתיחה מעמד
 מילאו התרבות היכל שלפני החניה מגרש
 בית־הבימה בימת על מכוניות־פאר. מאות

קבו המדינה. במשטר מי שהוא מי כל ישב
מ השררה בעלי להם תפשו קבוצות צות

 החוץ משרד צמרת ישבה אחד בצד קומות.
 הבטחון. משרד אנשי ישבו מנגד ואילו

 אנשי סטאטיסטיים תפקידי מילאו מאחוריהם
 כש־ בונה. וסולל המשביר תנובה, צמרת

 עקבו מהם, חלק בידי המודפסים הנאומים
 מוסיקה שחובבי כשם הנואמים אחרי הם

בידם. כשהפרטיטורה המנגנים אחרי עוקבים
 נפטרו השמינית הועידה שמאז שמעו הם
 נוספו לעומתם אך הסתדרות, חברי 5600
ש לברכות האזינו הם חדשים. אלף 133

 ומאגוד ניו־יורק נמל סבלי מארגון התקבלו
לב בארצות־הברית, והאניות הרכבת פקידי

 הרכבות פועלי מאיגוד מלה 900 בת רכה
 אחת מלה בת ולברכה בארצות־הברית,

שבאפריקה. גמביה מפועלי (״ברכות״)
 שנשמעו בשעה לפרוזדורים יצאו הם

 לראות וחזרו והמיגעים, הארוכים הנאומים
 אולמות ומרעישים צועקים מק״י נציגי את
 ר,ם הועידה. בנשיאת בייצוג קיפוחם נגד
 עם הנשק בעיסקת לדון ההצעה את דחו

 הדמוק־ בבעית לדון ההצעה ואת גרמניה
ההח כל את וקיבלו בהסתדרות, ראטיה
שהת לפני כבר והתקבלו שנוסחו לטות
 ההסתיגויות כל דחיית תוך הועידה, כנסה

 שהיד. למרות עליהן ויתרו לא שבעליהן
תתקבלנה. שלא מראש ברור

ה שבועידת הענין לגבי סמלי זה היה
 נעילתה לפני קצר שזמן התשיעית, הסתדרות

התי מנהל של הלויתו הבימה מבית יצאה
 אמנות). (ראה שנפטר הרצברג ארי אטרון
 אחדות־העבודה: מנציגי אחד כך על העיר

בועידה.״ ביותר החי הדבר היתד. ״ההלויה

אורחים
האיטריות מוכר
 לקבלת בישראל שזכו האנשים מעטים

 ),27( אייג׳הלה אלבאסי כמו חמימה פנים
 מספר חודשים לפני שבא מניגריה כושי

 שערך אחרי קטנוע, על רכוב לישראל,
באירופה. מקיף סיור

 התקבל מאוד ופיקח ערמומי אלבאסי,
 בירושלים מקום. בכל פתוחות בזרועות
ממשל פקידים סטודנטיות. אותו העריצו

 קול־ ראיונוח. לו נתנו רמי־מעלה תיים
 את לרשותו להעמיד מוכן היה ישראל

אפ לעמי בשידור המאהרית בשפה התוכניות
 מהן. בכמה השתתף אף ואייג׳הלה ריקה

 על רשימותיו של סידרה פירסם מעריב
 חרוש־ ניקיטה עם פגישותיו בעולם, סיוריו

 אחרים. ולילה לילה אלף וסיפורי צ׳וב
לפ כלפיו נהגו הישראלים השוטרים אפילו

 משתולל שהיד, שעה משורת־הדין. נים
 דיזנגוף ברחוב שכורה במכונית שיכור

 להטוטי־נהיגה הכביש על מבצע בתל־אביב,
מכונית. במירוצי גם מקובלים שאינם

מש קבוצת על־ידי אלבאסי הוכה כאשר
 (העולם בירושלים שיכורים או״ם קיפי
היש העתונות כל מיד נזעקה ),1159 הזה

להגנתו. ראלית
 הכושי הוכיח השבוע מגולדה. רשות

 למיטיביו. טובה לגמול יודע הוא כי הניגרי
 קטנועו, על ללבנון הגבול את שחצה אחרי
 כי שטען אלבאסי, פירסם ושוחרר, נעצר
יש על מאמר לפסיכולוגיה, מוסמך הוא
אל־ציאד. הלבנוני בשבועון ראל

 הכבושה פלשתינה ״ערביי אלבאסי: כתב
 וזכויות חופש כל חסר מכאיב, במצב חיים

שיות... לב תייר מכל לחלוטין נמנע אנו
 מלודה שיהיה מבלי הערביים בכפרים קר

 קיבלתי עצמי אני צבאית. משטרה על־ידי
 שרת על־ידי אלה למקומות לד,כנס רשות
ש הראשון המקום מאיר. גולדה החוץ

 היהודים גרים שם באר־שבע הוא ביקרתי
שה אחרי וצפון־אפריקה, מאירופה שבאו

 לערבים למדבר. גורשו הערביים תושבים
מודר בערים לבקר אסור מבתיהם שגורשו

.וירושלים חיפה תל־אביב, כמו ניות . . 
 ובמשקים במוסדות עובדים ישראל ערביי

 נמוך בשכר הערב עד הבוקר מן ישראליים
 בכלל.״ שכר בלי ■ולרוב

 ״באחד הלבנונים: לקוראים אלבאסי סיפר
בירו־ בבית־קפר, ישבתי הקרים הלילות
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גאנה
השתלב
בישראל

 ה- בימת ליד שישב האלפים הל ך*
 עצר הראשון העצמאות ביום הצדעה 1/

בלבן, אחות קרבה הבימה אל נשימתו. י
 ציפו כולם עגלת־נכים. לפניה דוחפת כשהיא
 לגיבור הגבורה אות יוענק כיצד לראות
ה למרגלות נעצרה העגלה הרגליים. קטוע
 מקומו, את עזב דורי יעקוב הרמטכ״ל במה.

 בעגלתו. האות את לו העניק הגיבור, אל ירד
הקצר. הטכס את ליוד סוערות תשואות

 המפורסם היה 26ד,־ בן גאנה סימן־טוב
 שנתרסקו לאחר הגיבורים. 12 מבין ביותר
 את שהתקיף בזחל פגז מפגיעת רגליו כפות

 שעות במשך הגן עיראק־סווידאן, משטרת
 שנאסף. עד הפצועים חבריו ועל עצמו על

המלחמה. סיום סף על ממש זה היה
 העליז הצעיר של משקלו היה קילו 80
 עיראק־סוזידאן. על בקרב נפגע בו ביום

 החצי. בדיוק שקל מבית־החולים כשיצא
 בשבועות אמנם תקוה. בלבו ד,יתד, אולם

 נפשו את ביקש הפציעה אחרי הראשונים
 של והאחיות חבריו בעזרת אולם למות,

 כדי עד המשבר. על התגבר בית־החולים
 ד,קטיעה ניתוח אחרי חודשים ששלושה כך,

 ידיעת בלי תותבות לו שיתקין מחבר ביקש
ה של להתעלפותו כמעט גרם הרופאים,

 ראה כשזה השיקום, במרכז הראשי כירורג
אופניים. על רוכב אותו

 אופניים על לרכב יכול הזה האיש ״אם
ה מרכז של הרופאים אמרו הביתה.״ שילך

 האחות את אתו ולקח הלך הוא שיקום.
 שיצא אחרי מיד לאשר, אותה נשא לוטי,

 הגבורה. באות וזכה מבית־החולים
★ ★ ★
השנייה כפעם ממות הצלה

 יעשו מה ידעו לא לוטי וגם הוא ם
לגאנה סידר הבטחון משרד יחיו. וממה

גי עם בשותפות נגריה
הח השותפות אבל סו.

 חצי־ רק מעמד זיקה
 זה משפחה ״עם שנה.

 גאנה החליט הולך,״ לא
ה את חלקו. את ומכר
מו בקניית השקיע כסף
דאג ד,בטחון ■משרד נית.

 מסר וגאנר, ירוק למספר
לנה לנהיגה מוניתו את
שכירים. גים

 הכניס המונית עסק
ש נדמה משהיה פחות
חשב בתחילה יכניס.
ב שפל קיים כי גאנה
 מהרד, עד אולם ענף.
ש הנהגים כל כי נוכח
 לעצמם קנו אצלו עבדו

שהיה מה וכל מכוניות,

הגדול הוגע
כדי

 לשלם היה לעשות עליו
במכו התיקונים עבור

 את לקח הוא שלו. נית
או שלח הירוק, המספר

ד,בט למשרד בחזרה תו
שי בלי שוב נשאר חון,
קום.

 ה־ משרד שכח זמן־מה
 עד קיומו, על בטחון

 ביולי בו נזכרו אשר
מכ את כשקיבל .1954

 שמח הבטחון, משרד תב
 היה מאד, גאנה לקראתו

 בשבילו. סופי סידור נמצא סוף שסוף בטוח
 הסרת לטכס הזמנה רק זו היתה אולם
ב מעגן. בקיבוץ הצנחנים מאנדרטת הלוט
 השניה בפעם גאנה סימן־טוב ניצל מעגן

ממוות.
 לבית״החו־ יום באותו בדיוק נכנסה לוטי

 שלא בקשה היא השני. ילדה את ללדת לים
 הוא אולם הלידה. בעת ידה על וישאר ילך
 נכי חבריו ליד ישב לטכס, נסע ויתר, לא

 הטכס, תחילת לפני אחדות דקות המלחמה.
 לשבת שיבוא ביקש אלון, יגאל בו הבחין
 חבריו. כל ואחריו ממקומו עבר הוא לידו.

 קלוב של הפייפר התרסק מספר דקות כעבור
 הוא ישבו ששם במקום בדיוק התעופה
וחבריו.

 בקושי אבל רוץ! רוץ, :אלי צעקו ״כולם
 גאנה. סיפר המהומה,״ בתוך ללכת יכולתי

 משם. והוציאו בו תמך אליו, ניגש אלון
 על אלי קראו יום באותו לוטי שילדה לילד
המאורע. לציון ומעגן הסבא שם

 החלי בחיים, השארו על השמחה כששכבה
 על רק חיו שנתיים הפרנסה. דאגות שוב

בקו שאפשרו הבטחון, משרד של תגמולים
 בינתיים הקטנים. הילדים שני את לקיים שי

לר לו לאפשר ביקש וגאנה השילומים באו

 1ס יורד דורי יעקוב אלוף בו
העצמא! יום של המצעד מת

הגבורו אות את גאנה, סימן־טוב ישראל לגיבור להעניק

 חוג לפלסטיקה, לבית־חרושת ציוד כוש
 אפיי הכל, עשו השילומים מנהלי העתיד.
 מו שהיו מקומיים משקיעי־הון לו השיגו

 שהכי! מבלי לשותפות אתו להיכנס נים
 בית־החרוע את הקימו יחד קודם. אותו

מרף. פלסטיקה למוצרי
★ ★ ★

גאג את זוכרים
1ן יחד גאנה סימן־טום גר יום ך■

 מבלה הוא אותם קטנים רגעים רק לגאנה יש כיוםהקטנים הרגעים
 בו שטיפלה האחות שהיתה )32( לוטי אשתו בחברת

בטלפון. משוחחים הס בבית־החולים כשהוא ).6( ואלי־מעגן )9( רבקה וילדיו החולים, בבית

 מהודרו בדירה ואלי־מעגן רבקה לוטי,
 טעם, בטוב מרוהטים חדריה שארבעת

 רמת־ עירית ראש רמת־גן. ותיקי שיכון
 בחכיו הבית בנוי עליו המגרש את לו נתן

 ב ר,בטחון משרד סמלי, סכום תמורת
 התה יותר או פחות שזר, החליט וגאנה

האחרונה.
 ואי כמעט אות־ד,גבורה בעלי ידידיו את
 קל בגלל ולא העצמאות. ביום מלבד רואה

 חו ענקית אולדסמוביל מכונית תנועה.
 שמו לחודש לירות 200 (מכלה הבית, ליד

 > ״פשוט ).180 ד,בטחון משרד מכסה
 המטו< גאנה מודד, זמן.״ ואין הזדמנות

 ו מה יודע הוא מהם שניים על רק תמיד.
 מ בחברת עובד בריג אמיל היום. עושים
 וע עבודה מחוסר לייטנר ובן־ציון ניות.
 העף במלחמת עוד שנפצע לייטנר קום.
 האחר בזמן שהחמיר בעיניו מליקוי סבל

 רשיון את ממנו שללו זה ליקוי בגלל
מונית.
 הי מודה מזל.״ יותר או פחות היה ״לי
 7למ ליתר. דואגים לא למה ״אבל גאנה,

 ביום רק בנו נזכרים מדוע ללייטנר.
 ; לנו נותנים לא כבר אז וגם עצמאות?
 יו׳ אנו פעם. שקיבלנו הטובים המקומות

 הי של צר,״ל נכי האלופים. סגני עם בים
יותר.״ טובים במקומות יושבים
 ה מי הזוכרים מאד מעטים היום

 1 שם בישראל גאנה היה פעם גאנה.
 ו זה גאנה ישראל לתושבי היום אדם.
 ו זוכרים לא ״רובם מדינה. של שם

 ה איזה לפעמים שומע כשאני מעריכים.
 אחר בארצות כמונו לאנשים יש בות
 לה לי אסור אבל קצת. מקנא אולי אני

 י מה לי שאישרו אחרי גם אמנם לונן.
 לקו כדי ממש להילחם עלי היה אישרו

מסודו ואני קיבלתי לבסוף אבל הכל את
 לבית־החול שוב גאנה נכנם השבוע

 מ רק ברגליו. סבל הוא תל־השומר.
 זב עוד בבית־ר,חולים הוזתיקות מהאחיות

 הטלפונ בספר שמו שליד זה, הוא מי
ישראל. גיבור התואר מופיע

מבעד מסתכל ערבי ראיתי פתאום שלים.
אבל להיכנס. רוצה שהוא ידעתי לחלון.

שבעליו למקום לד,כנס ממנו מנע הפחד
לש אותו והזמנתי אליו ניגשתי יהודיים.

 בנו הסתכלו כולם תה. כוס עמי תות
לירו שהגיע לי סיפר הערבי שנאה. במבטי
 בבאר לבהמותיו תערובת לקנות כדי שלים
 בתי כל אבל ללון מלון חיפש הוא שבע.

אותו הזמנתי כאשר לקבלו. סרבו המלון
 וגררו שוטרים שלושה נכנסו בחדרי, ללון
 מצלמתי את לקחתי כאשר רק לרחוב. אותו
 ממנו הירפו אותו, סוחבים אותם לצלם

השוטרים.״

 העתו־ לקוראי איטריות״י שמכר ״האיש
 הגדול, בעולם מסעותיו על הישראלית נות

 כמות כשבאמתחתו למצרים, במסעו המשיך
 קוראי עבור ישראליות איטריות של גדולה

הערבית. העתונות

נות1עת
טראגיות מסיבות

הפלי־ הכתבים השבוע היו מאוד מסכנים

בדים, סיפורי למספר יהודי כינוי •*

 דוזקא כי הישראלית. העתונות של ליים
 על עורכיהם שחתמו אחרי הראשונים בימים

 עוד להזכיר שלא העורכים ועדת החלטת
ה להם לעג ואונס, התאבדויות של מקרים

 בשני מקרים של שפע הביא העיוור גורל
 ושתקו. בשיניהם נשכו הכתבים השטחים.

 בישראל קורים אין שוב שעתה זכרו הם
מק אך אלא והתאבדויות, אונס של מקרים

 או טראגיות״ בנסיבות ״מוות של רים
).1166 הזה (העולם ״תקיפה״

 ניצלו לא הזאת האפשרות את גם אולם
 המקרים, מרוב התעלמו פשוט הם העתונים.

)8 בעמוד (המשך

11687 הזה העולם


