
בדיוק, שנה 25 לפני שיצא הזה״, ״העולם גיליון
 עמוד :מהם לתקופת־הצנע. כנאה עמודים, 16 הכיל
היש בעיתונות הידוש שהיה ״במרחב״, למדור שלם

הער כעולם הנעשה מן כליל אז שהתעלמה ראלית,
 כבגד-יפ, אשה הראה הוא נועז: היה השער כי.

 הורדת־ הוא כשהנושא עירום, בהרקולס המסתכלת
התעמלות. באמצעות המישקל

 לבמה יקרה מה לנחש יכלו לא גיליון אותו קוראי
 שנתיים בעבור שהופל פארוק, המל!־ מגיבוריו:

 של גיבור שהפך לבון, פינחס שר־החקלאות ;מכסאו
אלי והשופט ;שנים שלוש כעבור היסטורית פרשה

 מיש■ כמרכז כנאשם, לעמוד, היה שעתיד מלחי, עזר
זכאי). (ויצא שוחד־כאמצעות־אהבה של סנסציוני פט

דוב לעורד־הביתוב הוקדש יקר״ ״קורא המדור

25
 הרבה שתרם כפלמ״ח, מפקד-מהלקה לשעבר איתן,

 ולעורף הזה״, ״העולם של המייוחד הסיגנון לעיצוב
 ב״היחידי שהוגדר ליבני, יצחק אחד התשבצים, מדור
 הגיוס מגיל למטה שהיה הזה׳ ,העולם אנשי מכין

 מכהן איתן במובן). (מילחמת־העצמאות, כמילחמה״
 יצחק מזון; לייבוא ממשלתית חכרה כמנהל כיום

רשות-השידור. מנב״ל הוא ליכני
 אף ,712 בגיליון הופיעה דוש של הקאריקטורה

זה. בגיליון הנדון לנושא עניינית, מבחינה שייכת,

לבון לפינחס׳ • ליהודים עיטורים מחלק בארוק חמלו
ם אין צי לבי א דיו ג תן י ו ה נ א מ ח ב מ קו ס ל 711 הזה״ ״העולם גיליוןל

14.6.51 התאריך:

ם ע קו בקעו נעים רמקולים מתוך הציונית.ה
 במיב־ בדרך־כלל שהצטיינו צרודים, לות
לקוי. עיברי טא

שחקן החיידקים
הח הקיץ החליט רבים היסוסים אחרי

 לישראל. בא הוא סופית: לטה
בחיפה, בת־גלים לחופי יצאו •המונים

 אלא אינו כולו המחזה כי ברור היה
 זאת את לכנסת. לבחירות כללית חזרה
ב :והדתיים הציונים־הכלליים גם ידעו

 ב־ מערכתה את הכינה מפא״י כי יודעם
 הבחירות, את החרימו יתר־שיטתיות,

 שיבעה כעבור התוצאות, ישפיעו לא למען
׳ ״

המו בחגים. גם תחבורתה את המפעילה
 בתל- איומים בתורים הצטופפו נים

בת של היפה לחוף להגיע בנסותם אגיב,
 לשפת־הים הלכו התייאשו, אחרים ים.
 כי לתימהונם מצאו עצמה, תל-אביב של

 את להרשות סוף״סוף, החליטה, העירייה
 דעתם תשע. לגיל מעל לאנשים בים הרחצה

ברו היתה לא זה בעניין החיידקים של
לקרא היוצא הגדול ההמון למראה רה.
לחיידקים. כיאה שתקו, תם,

 יומיים הפעם — חג־השבועות עבר כך
 המוחלט המחסור עקב מרגיזה, בטלה של

הב לא והתבדרות. נופש של באפשרויות
 לא (הציוני), לקונגרס הקרובות ■ חירות
 לא גם החוזר, ראש־הממשלה של נאומיו

החו (אגם) בעניין הדיפלומטי המישחק
זה. רווה־זיעה שיעמום להפיג יכלו לה,

ציונוח
פיהקו המצביע*□

ו המצביעים יצאו ואדישים מפהקים
 אשר התנועה, של העליון למוסד הצביעו

 לשם כלשהו מושג היה מהם למעטים רק
חי. הוא מה

 תעמולה של שבוע ליום־הבחירות קדם
 חוסר־העניין על התגברה שלא קדחתנית,

 בכיכרות טירטרו טורדניים רמקולים הכללי.
התחוקה עקרונות על משעממים נאומים

 היתרון: לכנסת. הבוחרים על שבועיות,
אי הכללית שהאדישות לטעון יוכלו הם
מוסווה. מיפלגתי זעם אלא נה

 האמיתית הסיבה לא. — להתמוגג
 שאבסורד מרגישים הכל הציבור: לפיהוק

 לשקול ישראליים מאזרחים לדרוש הוא
כ הציונית התנועה אל להתייחס שקל,

 נקניקים כמוכרי או בברוקלין חייטים
ש ספק אין לאיש בווייטצ׳פל. (כשרים)

 בלתי־ציונית) או (ציונית המדינה דמות
 הציונית התנועה שאין בכנסת: תיקבע

 רומנטי: פחות למשהו יפה אדרת אלא
 ביל- אשר התרומות, את האוסף מנגנון
הרגל. את המדינה תפשוט עדיהן

לקבל מוכן הממוצע הישראלי האזרח

ליבני יצחק
תשבצים עורך

 להתייחס מוכן: הוא אין התרומות. את
 בגולה, היושבים ציוניים, מנהיגים אל

גדולי-הדור. היו כאילו
 איבדה הציונות לאדישות, שני מקור

 בימים האידיאליסטיות. שאיפותיה את מזמן
 קשורה הציונית ההגשמה היתה עברו

 חברה־לדוגמה, לבנות :מסויימים בחלומות
סוציא לבנות היהודית, הדת את להחיות

 אלא אחר. סוציאליזם כל על העולה ליזם
 המדינה, במציאות דהו אלה שאידיאלים

השאי אלא נשארה לא פראזות• הפכו
 יהודים ישל מכסימום להביא :הגשמית פה

 אהבה בלי זמן, של מינימום תוך למדינה,
 עצמה. בפני כמטרה יתירה,
מסכי המדינה תושבי שרוב ספק ^אין

 מוכנים הם שאין אלא זו. למטרה מים
מהתלהבות. כך, לשם להתמוגג,

!לאוכלוסיה ללול גרע■!■□:
 עם לבון פינחס שר־החקלאות כשנפגש

עיתו להעריך כיצד למד הנשים, ציבור
 את בשלווה קיבלו לא עקרות־הבית נאים.

 אלא הקרובות, לישועות השר הבטחות
ש הביצים איה קולותיהן: את הרימו

 איה מחלק? שאינך הבשר, איה הבטחת?
? הסוכר

 במיבחן עמד שטרם הודה לבון פינחס
הש והנשים האמהות צעקות כזה. קשה
בעי מאמרים ממאה יותר כנראה, פיעו,

 בתולדות לראשונה שעבר, בשבוע תונים.
 את החזירו המחודש, מישרד״החקלאות

 וניתנה הקודם, השבוע בעד מנת־הבשר
כפולה. מנה

 22ל־ בנוגע ההבטחות את לקיים אך
למ קשה. יותר קצת יהיה לחודש ביצים

גר של מלאי הבטחת על התרועות רות
המ אספקת ויותר, לשנה ומיספוא עינים
 הלול ותפוקת צולעת, לבעלי-חי זונות

 ביצים מיליוני כמה נקנו אומנם יורדת.
אך פולין, עם המיסחרי החוזה במיסגרת

אותן. יראה לא האזרח
 מצייתות אינן המטילות מיספוא, באין
ש אחר ״ברוגז״, הן והתרנגיולות לציווי.

 המייועדים מהגרעינים שחלק להן נודע
 שוחטים האוכלוסיה. על-ידי נצרכים להן
 צעירות ולהקות הזקנות, הלהקות את
מספיקה. במידה הוכנו לא

ם עי ש פ
העז!״□ א□ מסנוור זה

 השופט בפני דוכן־העדים על עמדה היא
 כתשובה ומסרה, מלחי, אליעזר המחוזי,

המעשה. תיאור לשאלות,
 ילדים, לשני ואם נשואה ,40 כבת אשה

 כשנתיים, בארץ הנמצאת חדשה, עולה
 הדבר. קרה מה משום מכולם פחות הבינה
 מנהל- לה אמר בפרדס עבודתה בשעת

ה לפנים איתו ללכת עליה כי העבודה
(״לה מסויימח עבודה ביצוע לשם פרדס,

 ישב הזה המנהל עכברושים״). נגד סם תיז
ספסל־הנאשמים. על

 בן אדם מנהל־העבודה, כי סיפרה האשה
 הבינה לא היא בפרדס. אליה נטפל ,59
הת חיש־מהר אף התנהגותו, פשר את

 אמר אז אך התנגדה, היא הכל. לה ברר
 לו, •תתנגד אם נחרץ. גורלה כי המנהל,

מדעתו. ייצא
 מה ״אבל תמהון: מתוך שאלה האשה

יפה אני האם ממני? דווקא רוצה אתה
 אני האם אינטליגנטית? אני האם פייה?

שנסונטית?״ רקדנית,
 כמטר האיש על השפיעו אלה דברים

 את סילק למחרת נסוג. הוא קרים. מים
 והגיש התערב בעלה אך מהעבודה. האשה

למישטרה. התלונה את
ל השיב דוכן־העדים, על עמד הנאשם

 וברגע האשה, דיברי על חזר הוא שאלות.
״אדו לשופט: ופנה סביבו הביט מסויים

אפ מה גברים. כולנו כאן אנחנו הרי ני,
!״העינים את מסנוור זה לעשות, שר

 •וכן לירות, שלושים של קנם :פסק־הדין
טובה. להתנהגות ערבות

ם שי אנ
המלך אנש■ כל
 העניק שנים בארבע . לראשונה •

ל אות־הצטיינות מצריים, מלך פארוק,
 כפיצוי וחילק, הזדרז הוא יהודי. נתין
 :יהודים לשני מיסדר־הנילוס אותות שני

 מינ- יועץ באשא, מיזרחי לעימנואל
 יעקב זלפרופפור חצר-המלכות, נהלת

הצי (תורת לאורולוגיה מומחה כישאי,
איברהים. באוניברסיטת פורים)

ממ ראש מוסדק, מוחמד ד״ר •
 לתפוס המשיך מלאים־הנפט, איראן שלת

ועמו העולם בעיתונות ראשיות כותרות
 חייו. תולדות את שמסרו פנימיים, דים

 בהתמנותו מוסדק, ניסה כאשר :ביניהם
ה את לטהר לתת-שר־האוצר, 34 בגיל

פי על־ידי מהולכי־בטל האיראני מנגנון
ש מיכתבי-איום, הוצף סיטוניים, טורין

המאיימים. בדם שנכתבו בכך הצטיינו
 הבורי דרום־אפריקה, ממשלת ראש !•

 את חגג מלן, דניאל הולנדי) (ממוצא
 אשתו משולשת. בצורה 77דד יום־הולדתו

 מיס־ אנשי :מאפה־בית פשטידה לו הגישה
 ל- ״אפריקה שסיסמתה (הלאומנית, לגתו

 ותיק־עור ישולחן-כתיבה — אפריקנים״).
סו להינתק הבטחה — עצמו מלן :שחור

ה מחבר־העמים אירלנד (כדוגמת פית

 חייבים אנו רפובליקה. נהפוך ״אנו : בריטי
רפובליקה.״ להפוך

(צ״כ) פולין יופף חבר-הכנסת •
 בעת מייוחד, וביחס רבות בהקלות זכה

 במיכתב־ כשעיין במכסיקו. האחרון ביקורו
 המכסיקאי, מישרד־החוץ מעשה ההמלצה,

 ציר על להקל ״נא הסיבה: את גילה
סרלין.״ יוסף הלבנונית, הרפובליקה

 צה״ל, רמטכ״ל היה יותר אחראי •
 ידיעות עיתון־הערב כאשר :ידין ייגאל

״גי המלה חידוש את לו ייחס אחרונות
 פקודים, לכישלונות האחריות (קבלת בוי״

 מיב־ שיגר המפקד), הוראות לפי שפעלו
 המחדש האמת: על העמידה למערכת, תב
 חיים אלוף ההדרכה, מחלקת ראש —

לפקוב.
ה •• ש ת מ ר יכול את והוכיח חזר ש

 כנסת ישיבת בתום נזקק כאשד :הרבה תו
 למטה דחוף מיכתב לשלוח בלילה) (בעשר

 לא כתבניתו, את מצא לא משקיפי-או״ם
 (■שאינם פוסט הג׳רוסלס בפקידי נסתייע
 מכונת־כתי- אל התיישב בלילה), עובדים

 כעיתונאי (שרכשה במהירות תיקתק בה,
המיכתב. של האנגלי הנוסח את בדבר)
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