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 ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם ״׳
 ,260134 טלסון ,12 קרליבו רחוב תל־אביב. והמינהלה: המערכת
 בעיט, החדש״ ״הדפום ♦ עולמסרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 צינקוגרפיה גלופות: • בע״ם גד הפצה: * בן־אביגדור רח׳ ח״א,
בע*מ. הזה העולם :המו״ל • אבנרי אורי :הראשי העורך • בע״ם כספי

 ה־ בעצרת התקבלה שנה, וחמש עשרים לפני השבוע,
 ארץ־ישראל, חלוקת על ההחלטה בלייק־סאכסס שהתכנסה או״ם

ישראל. מדינת להקמת שהביאה
!לילות ושלושה ימים שלושה שנמשך לילה !לילה זה ״היה

 החוצה יצאו לא ותינוקות זקנים רק ומתיחות־עצבים. פירפור־לבבות שכולו זמן פרק —
 בפועל.״ שקמה היהודית המדינה על הידיעה מופלאה, טלפטיה במין ברחוב, שעברה לאחר

 היסטורי יום אותו מאורעות על הזה העולם של הדיווח נפתח אלה, במילים כך,
).532 הזה (העולם

 הופיע שבוע אותו של הזה העולם גליזן במוצאי־שבת. התקבלה ההחלטה
 לילה־ באותו ומריעים צוהלים צעירים תמונת שערו כשעל ימים, חמישה כעבור

המונה). (ראה תל־אביב ברחובות שלא־יישכח
 בו יש שנה, 25 מלפני הזה העולם של העמודים 20 בן גליון באותו דיפדוף

 הזה העולם על שעבר ימה על גם אלא מאז, המדינה שעברה הדרך על דק לא ללמד
 קיסרי אורי של בעריכתו ,4.12.47בד שהופיע הגליון של מחירו ימים. מאותם

למע שהיה בשבועון, מיל. 50 היה
 ביותר הוותיק העברי השבועון שה

 הוא שכן — בארץ־ישראל שהופיע
 תשע השבועון של המשכו היה

קו שנה 11 להופיע שהחל בערב
 מיטב אז השתתפו — לכן דם

ארץ־ישראל. עתונאי
 גליון באותו הראשי המאמר את
 מנהל כיום גמזו, חיים הד״ר כתב

 תיאטרון ומבקר תל־אביב מוזיאון
 שמע כיצד בו תיאר הוא נודע.

 בילה בו בלילה המדינה הכרזת על
 באותה מעברות. בקיבוץ חופשה

 בדיחה גמזו הד״ר מספר הזדמנות
 מאביו לקבל כדי שבכה ילד על

 של בלשונו (טרוטינט קרוקינט
מ שקיבל אחרי משום־מה). גמזו.
 לבכות המשיך הקרוקינט את אביו

 אתם טוב, הגדולים ״לכם באומרו:
 מה אך לחוץ־לארץ. לנסוע יכולים
 אחר־הצהריים, היום אני אעשה
 את שלי בקרוקינט שאסיים אחרי
העברית?״ במדינה סיורי

 נושא אותו על שני ראשי מאמר
 הוא הלוא שריה, ש. בידי נכתב
 הג׳רו־ מעורכי כיום שפירא, שריה

 ניתן המערכת ברשימת פוסט. זלם
 גל יעקב כמו שמות למצוא היה
 סאמט, שמעון גרומן, יעקב ז״ל,

 רוזנפלד שלום קלצ׳קין, רפאל
ה ברחבי המיוחדים ו״מודיעינו

ארץ״.
 רוזנפלד שלום התמחה אז כבר

 שלו, המפורסמים המילים בחידודי
 בגליונות עתה מפרסם הוא אותם
 הופיעו אז מעריב. של שבת ערב

 פגע שנקרא במדור הזה בהעולם
 שבוע באותו מאימרותיו לקט הנה וברח.

ם. יצאו הערבים ו אי ״ יצא בודן ב או

532 הזה״ ״העולם שער
המדינה נולדה בו היום

 או״מ: ספיחי • :
מלל.

ם. בתור יצאנו אנו או ל

ד תחילה משנאם בהפכפכנותו. ״הצטיין האיטי נציג או: ע כי והודיע ב
ד, יצביע ג נציג השיב החלוקה? מתומכי קודם היית הן יהודים: שאלוהו נ

 הערבים: שאלוהו בעד, זאת בכל והצביע שוב בו וכשחזר הייתי...״ ״מילא, האיטי:
טעיתי...״ ״מילא, האיטי: נציג השיב נגד? שתצביע אמרת ״הן

הקומוניסטית המפלגה כי ״אומרים :הזה בהעולם רוזנפלד של נוסף חידוד
 העברית. המדינה שתקבל החדש לשם בהתאם שמה את עתה תשנה הפלסטינית

 הנ״ל: המפלגה ודאי תיקרא אז כי שמציעים, כפי ״ציון״ תיקרא המדינה אם
הציונית.״ הקומוניסטית ״המפלגה

א ה שי רפי רנוג הפו
 צילומים הזה העולם של 532 גליון הכיל החלוקה הכרזת על הדיווח מלכד

 שומעיו רבבות לב את שכבש המהולל ״הבריטון בילרסקי סידור של מביקורו
 וכתבה ;הנגב בקיבוצי ביקור על מצולמת רפורטג׳ה !בארץ״ ביקורו בעת

 של (בית״ר ונורדיה הפועל קבוצות בין בכדורגל התל-אביבי הדרבי על מצולמת
משום־מה. פורסמה לא המשחק תוצאת נורדיה. בנצחיון שהסתיים המנדאט) ימי

 הסרט אז הוצג בתל-אביב מגדלור שבקולנוע גליון מאותו ללמוד אפשר עוד
 התיאטרון צועני. כינור נשמת הסרט את הציגו קסם ובקולנוע אורה מקוטנה הבתולה

 התיאטרון לי־לה־לו, ואילו כורחו בעל גאון הסאטירה את הציג המטאטא הסאטירי
 מודעה אז פירסם איש־כסית חצקל הטרקלין. בהצגת החורף עונת את פתח לרביו,

 200 של במחיר מובחרות צהריים ארוחות בכסית לאכול ניתן לפיה הזה בהעולס
 והיחיד כ״האחד עצמו את פיירסם פילץ וקפה שירות) (ודמי אדץ־ישראליים מיל

מקום.״ ובכל בתל־אביב
 מאותו אופייניות רכילויות הזה. בהעולם אז כבר היה רכילות מדור אפילו

 בירך העתונאיס) אגודת מזכיר כיום רון, משה הוא (הלוא דנציגקרון ״מר מדור:
 בית־ בבית־ההבראה בצרפת מחופשתו שובו לדגל רשמי באופן הפטמן מר את

 את גוייטין הפרופסור תיאר הלשון, ועד מטעם במסיבה בגבעת־ברנר...״ ישע
 גולדה עם עתונאים במסיבת לאוזניים״... וכזוועה לעיניים כ״תענוג שלגו הנוער

 ״יהיו היהודית שבמדינה לכך שתדאג אמריקאי עיתונאי ממנה ביקש מאירסון,
עתה...״ הם מאשר יותר יעילים והטלגרף הדואר סידורי

הזה. היום עצם עד התמלאה טרם זו שבקשה נראה
 היה ימים, אותם במושגי אבל לחייך, אפשר היום

ל אפילו נרתע לא הוא נועז. עתון הזה העולם גם
הפור כשיא אז נראתה רבים שבעיני תמונה פרסם

שלו ריקים, נוח כסאות שני של תמונה נוגרפיה:
תל-אביב. של ימה שפת על בזה זה בים
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