
 התמקד בדיוק, שנה 25 לפני שיצא־לאור הזה׳׳, ״העולם גיליון
 הלידה ב״חכלי השבועון, מערבת של כתכות־התחקיר כמיסגרת

 מערב- של מגמותיה את ניתחה הכתבה הרביעי׳׳. הרייך של
 הכתבה אדנאואר. קונרד הקנצלר של בהנהגתו ,1951 גרמניה
ותי מערב־גרמניה, של התעצמותה־הפלכלית ראשית את שיקפה

גרמניה. חלקי שני כין השוררת המתיחות את ארה
 כתכת־אמצע הוקדשה שנח 25 לפני הזח״ ״העולם כגיליון

 ממוקדי־ אחד ימים באותם שהיה ביפו, ל״לונה־פרק״ מצולמת
התיא במדור להתבדר. הישראלים נהגו שבו המרכזיים המשיכה

 ללור־ אלבה״ כרנרדה ״בית המחזות על ביקורת התפרסמה טרון
״במרחב״ במדור נפקד לא לסטיינבק• ואנשים״ עכברים ו״על קה,
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במצריים. הפוליטיים העניינים השתלשלויות תיאור

 בידי שצולמה חנה, בשם ילדה תצלום הופיע הגליון בשער
 מצ׳בוסלוב־ שעלתה גרובנר, פרנצה צלמי־הדיוקן, מטובי אחת
 אם אגב, השבועון. צלמי בצוות גרובנר עבדה יותר מאוחר קיח.
 כד על למסור מתבקשת היא עצמה, את ומזהה כארץ חיה חנה

למערכת.

ה ^ 1951 שחקני־הנדווגד, בווסת הנ ־ טוו ד ס שר נ ש  ני
השחיתות...״ יוצרי המוסר, הורסי....את: מגרה גורי * לבון

 גם צימצם החגים, בימי הצהריים עד
■למינימום. עד עבודתו את הימים בשאר

ברחו טירטר גשם הכל. השתנה ולפתע
 אלא חמסיניות, טיפות כמה לא — בות

 נגמר בן־לילד. שוטפניים. עזים, מטרות
ה ביצבצו הקרות ובשעות־הערב הקיץ.

הראשו גרבי־ד,ניילון העניבות, מעילים,
נות.

 השמיימה, מבטים חקלאים העיפו בכפר
 את לבטא חוששים אד בליבם׳ שמחים

 יזיק שהדבר סתום פחד מתוך שימחתם,
כב איומה בצורת שוב ויביא ״למעלה״

 ״אם מילמלו, רע,״ ״לא שעברה. שנה
יימשך...״ זה

הרטו עכברי-החזית היו שמחים פחות
 במעברות. המדינה: של בקו־האש בים

ועו הראשונים, האוהלים שהתמוטטו שעה
 המוגנים, למישרדים פלשו מרי־נפש לים

 הכין לא שוב הראשונה: האזהרה ניתנה
 הגדול למאמץ ליבו, את עצמו, את היישוב

 בילעדיו אשר ואחוות-אחים התנדבות של
במח איומים ימי־סבל ימי־החורף יהיו

נות*.
 הראשונים גלי-הקור ירודות. מניות

 המדורה להיפך, המרחב. את ציננו לא
 שיב- להטה מרחבית מהפכה של הגדולה
ההמו סערו גועשת בהתלהבות עתיים.

 אתמול עוד — כשמלכם במצריים, נים
 העולם בעיני שמנמן•• נער־שעשועים

 התואר את עצמו על נטל — ונתיניו
 ובקצה וסודאן״. מצריים ״מלד המפואר,

 קנאים האזינו באיראן, המרחב, של השני
 בין שדחה *•*, התשוש מנהיגם לדיברי

המו תביעות את גופניות התקפות־חולשה
העליון. הבינלאומי סד

 ירודות כה המערב מניות היו לא מעולם
ודמשק, קאהיר של הרעשניים בשוקים

למעברות. הכוונה •
 מאוחר שנה שהודח, פארוק המלך ••

הצעי ״הקצינים מהפיכת על־ידי יותר,
במצרים. רים״
ה ראש־הממשלה מוסאדק, מוחמר **•

 והתעלפויותיו, בחולשתו נתפרסם איראני,
לסמל. הפך אותם

ליון ארבעים נורות מי
 המדבר טיפוסי, הולנדי הוא הלקנם י.י.

 וזד ■ואיטלקית, גרמנית צרפתית, אנגלית,
 הוא לזמן מזמן בישראל. בקושי מתאקלם

וכש לארץ־מולדתו, עסקיו לרגלי נוסע
 ביותר, העז הרושם היה מה אותו שאלו

 בא בישראל שהות חדשי כמה כשאחרי
ה בפשטות: ענה הולנד, בירת להאג,

 בזה סטייקים, שלושה כשהזמין סטייק.
 בא בוודאי ״זה המלצר: אמר זה, אחר

מישראל.״
 החליטו הבריטי המנדט סיום לאחר מייד
 בית- להקים ההולנדיים פיליפם מיפעלי
 היו: הנימוקים בישראל. לנורות חרושת
 מקום בה שאין בזה, להולנד דומה ישראל

 אותה מאלצים והתנאים לחקלאות רב
 חומרי- אין בישראל ■לתעשייה. לפנות

 תעשיות בכל-זאת שהקימה כבהולנד, גלם
 של הגיאוגרפי מצבה עולמי. שם בעלות

 ושכנותיה הים־התיכון, חוף על ישראל,
 על כולן העומדות הערביות, המדינות

 עתיד מבטיחים נמוכה, תעשייתית רמה
 מצב למרות ייצוא. כארץ לישראל גדול

 החליטו הערביות, המדינות עם המילחמה
ביש בית־חרושת להקים פיליפס מיפעלי

 המקומית, הצריכה את לספק כדי ראל
 ייצוא לצורכי הייצור את להרחיב תיכננו

הזמן. במרוצת
שמ בן־עמי, עובד נתניה, ראש־עיריית

תע לעיר נתניה את להפוך היא גמתו
 טירחה חסך לא בארץ, מתקדמת שייתית

 לשכנע כדי להולנד, מיספר פעמים ונסע
 המשימה, בכדאיות פיליפם מנהלי את

 דווקא לקום צריך שהמיפעל ובעיקר
 בל את עבדו לא פיליפס מנהלי בנתניה.

 טעמו לא ההשקעות, במרכז החיבוטים
 קרקע ממשלתיים, במישרדים חבלי־לידה

 והמים־ נתניה עיריית על־ידי הוקצתה
 המים- כמנהל לתחייה. קם בישראל על
 שהעביר הלקנס, י.י. נתמנה בארץ על

בניו. שנייו אשתו את הנה
 לכתיב יותר מהר מתרגלים הבנים
 מאביהם מימיהם, שמעו שלא העיברי,

תזונה וחוסר החמסינים הארץ. לתנאי

 בצורה עליו משפיעים אינם מתאימה,
 שלמרות כך על מצטער הוא מעודדת.
 בכל מצויירים בארץ פיליפס שמיפעלי
 זאת בכל קיים הייצור, להגברת המכונות

 אומנם טוען הוא בנורות־חשמל. מחסור
 האוכלוסיה רעבה ארוכה תקופה שמשך

 את מייד חוטפת היא ועכשיו לנורות,
 ופיליפס שהוא נראה אבל התוצרת. כל

 עם המילחמה ממצב קצת מאוכזבים
מיל 40 לייצר החלום השכנות. הארצות

 הערביים השווקים עבור לשנה נורות יון
 הייצור והרחבת מלהתגשם, רחוק הוא

 לפי כדאית אינה המקום לצורכי
*. שעה

כדורגל
עצמי שער :השאר בין

 שיטות בישראל לכדורגל להתאחדות
 מכנסת היא שנה תחילת כל משלה.

סדי עונה על ומכריזה מסיבת-עיתונאים
המ נפקדה לא השנה גם בכדורגל. רה

הכ חשיבות על הרצאות ונשמעו סיבה,
וב בגשם קבועים מישחקים ועל דורגל

קור.
הלי מישחקי אכן, במגרש. סנסציה

 למרות אך ובקור, בגשם נפתחו השנה גה
 על למיגרשים בא הקהל נערכו. הם הכל
 באיצטדיון התאכזב. לא והוא הבוץ, אף

 אלופי כאשר סנסציה, נפלה התל-אביבי
 על בביטחה עלו הקודמת מהשנה הליגה

שהפ תל־אביב, מכבי קבוצת המיגרש:
 שחקנים של ספק האחרונה בעת כה

בחוץ־לארץ. הייצוג לקבוצות
מר אחותה לעומת התייצבה הקבוצה

 ויתרו, לא מכבי־רחובות שחקני חובות.
 של המוקדמת התוצאה למרות יפה. ועמדו

 הרחו- ומישחק התל-אביבים, לזכות 0:2
 הם בלבד, שחקנים בעשרה בותים
 של אחד שער .2:2ל־ התוצאה את הישוו
 המגן של בסיועו הושג תל-אביב מכבי

עצמי. שער — הרחובותי
 בין ההתרוצצות יעבור״. זה ״גם
ה בעת הפכה בישראל הכדורגל שחקני

אחת שמועה מרתונית. לריצה אחרונה

 מיפעל לקיום שנתיים במלאות •
 החברה ממנו פרשה בנתניה, ״פיליפם״
ה ״החרם רד מיש לחצי בשל ההולנדית

ערבי״.

729 הזה״ ״העולם
18.10.51 תאריך:

 תל- למכבי עבר מלמד שמשה סיפרה
 הצטרף הוא חודשיים לאחר אך אביב,
 אלי באירופה. פתח-תיקווה הפועל למסע
 אחר־כך, ומייד במכבי מתאמן פוקס

מר (רץ כסטופר ישחק שהוא מספרים,
 ממכבי שניאור• יצחק בהפועל. בולם) כזי

חוד אלא עברו לא אך בית״ר, את עזב
 לבית״ר. חוזר שהוא ונראה מיספר שים

 שכיניק (דולה) יצחק הפופולארי השחקן
 תל- בית״ר בקבוצתו, תפקיד בכל משמש
 את עוזב שהוא נודע פיתאום אך אביב.
 שבוע חולף לא להפועל. ועובר בית״ר

 מודיעים תל-אביב בית״ר של והשחקנים
 הפועל שחקני במכבי. דווקא ישחק שהוא

 אך בית״ר, את יעזוב לא שהוא מכריזים
 זה ״גם קטן. סיכסוך הסתכסך בינתיים
 ״אם הכדורגל. אוהדי טוענים יעבור״,

צולע.״ הכל מישחקים, אין

אנשים
ש מי לכו!; פינחס של סירובו *
 למט- להצטרף שר־החקלאות־והמזון, היה

 לטעות־דפוס, גרם הרביעית שלת־ישראל
 מכונות- פליטות למלכת להפוך שעמדה
 הדור, מפא״י יומון כתב לשנה: הדפוס

האמי המצב את במתכוון, שלא בהגדירו,
להצ שלא סופי באופן החליט ״לבון : תי

 :הטובה הכוונה החלשה״. לממשלה טרף
החדשה. לממשלה

 כן־ פולה ראש-הממשלה, רעיית *
 בבתי-החו- סיורים למסע יצאה גוריון,

במת החיילים את וכיבדה הצבאיים, לים
 את המזכים **• סקריפטים** מיוחדת: נה

 הדולארים בחנויות בקניות בעליהם
 חבר :הסקריפטים מקור מכילות־הכל.

בי.ג׳י. רעיית של ידידיה
 היו אוהבי־סקריפטים פחות אולם *

 רכיב שאלכסנדר אחר אחרים: אנשים
 הביע הארץ, של הכלכלי עורכו הצעיר,

המפל חנויות־הדולארים, נגד דעתו את
 ולאוב־ לבעלי-סקריפטים היישוב את גות

 אמר בארץ. ההתנגדות פשתה לי-צנע,
 ״הם- נ גורי השחר) עלות (עד חיים

שחי יוצרי המוסר, הורסי הם קריפטים
תות.״

 כדורגל קבוצות מאמני כיום שניהם •
הלאומית. בליגה

 מלחמת־ לאחר חנויות־הטקריפטים, •*
 ב־ חנויות־השפע את הזכירו העצמאות,

 השיבי לאנשי המיועדות ברית־המועצות,
בילבד. השלטת בה

י ת ו ה ר צ ה בו כ ו  לשיכונים) הפלישות ואופנת מצוקת״המעברות רקע על דוש, של (קאריקטורה ס
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