
 חמשיר ,בדיוק שנה 25 ליפני ליאור שיצא הזה״ ״העולם בליון
 הביאו מיפרט בכתבת *. ל״מרד־הימאים״ מבטא כלי להיות
 ובין הימאים. כחזית שהתרודט כל תיאור את השבועון כתבי

 ביותר השחור השבוע זח ״היה :הזה״ ב״העולם נכתב ודטאר
 נקודת־מיפנה זאת היתה מכן, יותר ישראל. מדינת בתולדות
 ואלפים מאות קמו הראשונה הפעם זו :המדינה של כדמותה
 לתקוף החוק, אתי להפר ספונטאני, באופן מהם רבים אזרחים,

 מאות ואולי רבבות, התייחסו הראשונה הפעם זו ;שומריו את
 הגדולות ההפגנות מאז גלויה... באהדה זו חוק הפרת אל אלפים,

 מהומות בארץ עוד היו לא *** ** וחוק־הקרקעות הלבן הספר של
 המדינה לכינון 1305ה־ ביום אזרחי. מרי של צורה שלבשו כאלה,

 אלה, ונושא פלדה כוכע חבוש השלטון, :זה מול זה עמדו שוב
 חטדינה... חוק את סותר הצדק שחוק בטוח הנפער, והאזרח,
 האכזבה את לבטא הראשונה ההזדמנות שכאן הרגישו הימאים
 צח״ל מדי את פשטו מאז שנים, זה כלבם המכרסמת הגדולה

 את להפגיז כהפרה, שלא או בהכרה רצו, הם המילחטה. כתום
מעודה...״ בעיניהם חן מצאח שלא המדינה רוח נגד מחאתם

 פועלי מועצת מזכיר של לתביעתו נשמעה חיפה מישטרת
 האוניות אל לפריצה עצמה והכינה ׳**, אלמוגי יוסף חיפה,
 כתבי על־ידי הפריצה תוארה וכד המורדים, בידי מוחזקות שהיד

 צפירת באה מוכנה, היתה העיר כי ״...אף הזה״: ״העולם
 לא שעדת במשל כמהלומה. הזמניות משתי הצורמת האזעקה
 שצילצלו שעה ביטי־הביניים, כמו לרגע. הצפירה.אף הפסיקה

 שמנגד, האנשים לעזרת הנאבקים קראו הנצורה, בעיר הפעמונים
 כל כמעט יכול העיר של הטופוגרפיה מפאת אשר החוף, על

 מחזה זה היה ההר. לרגלי אשר בנמל הנעשה אחר לעקוב אהד
 וחתיגרות ההסתערות סולמית על לימי־הכיניים, כולו שהתאים
 היה שיכול ייתכן טרגי, כה היה לולא ובקילשונים. בגרזנים
שודדי־יס. מסרט לקוחות הוליוודיות, תמונות להזכיר

 ופרוידנטל ,תל־אביב׳ גשר על אייק רבי־החובלים, ״שני
 כשעת לרב־חובל המיועד המקום מן זזו לא ,רימון׳, גשר על

 בימי גם כדוגמתו היה שלא האכזרי הקרב שהתנהל שעה קרב,
של עיניו לנגד אלה ברגעים עכר מה יודע אינו איש ההעפלה.

 אירופה ,יציאת של הפיקוד גשר על שעמר האיש אייר״
 אנשיו את ראה הוא האנגלים. עם הקרב בימי תש״ז׳*
 עליהם ניתזו אדיוי־עוצמה שסילוני־מים שעה המעקה אל נאחזים
 להציב השלטרים ניסו חיפויים תחת ואשר חכבאים מסירת

 המעקה אל שהגיעו השוטרים המעקה. על ולטפס סולמית
 הסולמות על הסתערו רטובים ימאים הצונן. הים לתור הושלכו

 בחדר־ חתבצרו המעקה, את הימאים נטש? כאשר בגרזנים...
 רק אשר זה, במקום ייאוש של להתגוננות ונערכו המכונות

 היה חדשה. למצדה הנתונים כל היד אליו, הדביל צר מעבר
 אייק נתן ואז חם. נשק להפעיל יצטרכו שהשוטרים ברור

 הבטיחו שהשוטרים אחר המאבק, את להפסיק הפקודה את
חופשית...״ ויציאה בכבוד ירידה להם

 חיפה, נמל בשערי גם התנהל השוטרים נגד האלים המאבק
 למשטרה מחאתם את והביעו שם התגודת צעירים אלפי כאשר

למורדים. ואהדתם
 ל״מרד מלבד הקדיש, שגה 25 לפני שהופיע הזה״ ״העולם

 רב־ האמריקאי מכתב־העת מתורגמת כתבת־ענק הימאים״,
 חפצים שאיננו ״המילחמה הכותרת תחת ״קוליירס״ התפוצה

ה הכתבה בה״.  ישראל הפכה שבה במלחמת־עולם־אטומית, ת
 שהוטל אמריקאי גייס ממריא מכאן המערב. של אווירי בסים
 האטום פצצות מאגר את ולהשמיד אוראל בהרי לצנוח עליו
 לכתבת־ להשוות ניתן ״קוליירס״ כתבת את ברית־המועצות. של

).687(הזה׳׳ ב,,העולם קודם־לכן שנה שפורסמה תמה, תחקיר
 ובחירת־ אינגר רישארד הזמר של תמונתם הגיליון, בשער

 סיבוב־ ימים כאותם ערף אינגר הזמר שימלחאור. יהודית ליבו
 כעבותות נקשרה ונפשם יהודית, את פגש במהלכו באתן, הופעות

אהבה. של

* אוניות־המוודים את המישטוה בעזרת כובש אלמוגי
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העם
ש העליון הנציב ד ח ה
 בכנפיו הביא המדינה את עבר גל־קור

ם.גש הרבה ,והרבה שלג מעט
 לאזרחים מאד שתה באוד ניראה הוא

 בדירותיהם, שהסתגרו לוותיקים, השונים.
 ושקועים לרדיו מאזינים למיטה, נכנסו

 ניתוק — אי-נוחות פירושו היה בעיתוניהם,
 מכו- של יותר קשה התנעה קווי־טלפונים,

 באוהלי השני, המעמד לבני ניות־ההדר.
 שהעיפה מיפלצת בדמות הופיע המעברות,

 ילדים בעצמות צמרמורת שילחה אוהלים,
 האמיתיים המעמדות את חשף הקור ונשים.

מא המבוצר הוותיק, המעמד היישוב: של
 המציץ והמעמד־החדש, בתיו, קירות חרי

הישנים. האוהלים ביריעות לחורים מבעד
 להתרחשויות הפריע לא הגשם גם אולם

 של למדי ברורה מיסגרת שיצרו הרגילות,
(ש האמריקאי הכלכלי השליח התפתחות.

הח העליון ״הנציב :מפ״ם על־ידי כונה
 הגיע מרד־הימאים לארץ. הגיע דש״)*״״
 באמריקה ורוויי־דם. חדשים לשיאים

 יהודי את לדרבן שבאה הוועידה התכנסה
 ישראל. למען מחודש כספי למאמץ אמריקה

 נוסף מסמר בךגוריון דויד תקע בארץ
 בבטאו הציונית, התנועה של בארון־המתים

 מבני מאד רבים חושבים אשר את בגלוי
 אינם מנהיגיה אשר ציונית תנועה :הארץ

 האמריקאים הפספורטים את לנטוש מוכנים
 אינה בארץ, ולהשתקע שלהם הירוקים

 אגודת- היותר לכל אלא כלל, ציונית תנועה
דולרית. ידידים

 רק בעיתוניו מצא מקור הקופא האזרח
 לחמם כדי בהן שהיה מועטות ידיעות

הלב. את

 המשמר״ ״על ומק״י מפ״ס עיתוני *
 הון- עשיית מגמת תוך דיווחו העם״ ו״קול

פוליטי.
 העולם מלחמת ערב בריטיות תקנות **

וה הקרקע רכישות את שהגבילו ■השניה,
(א״י). בפלשתינה היהודיים התיישבות

היהו הסוכנות הנהלת יו״ר כיוס
דית.

הברי הסמכות היה העליון, הנציב ***י
המנדט. בתקופת בארץ העליונה טית

ח1הגרל
ס ״ פ המפייס ה

 רוקח, ישראל כשחזר וחצי, כשנה לפני
 בצרפת, מביקור תל-אביב, עיריית ראש
 פאריסאים ראה בפאריס המיפעל. נולד

 המפוזרים קטנים קיוסקים ליד מצטופפים
 לוטרי של כרטיסי־הגרלר, קונים ברחובות,

 את שיכנע הוא לאומית). (הגרלה נסיונל
בהכ לבנות שאפשר העיריות״' מועצת
 בתי- זה מעין עממי. מיפעל של נסותיו
האישפוז מצב את לשפר מודרניים, חולים

 היהו־ הסופר כתב עלילותיה על *
 ״אכסו׳ סיפרו את יורים ליאון די־אמריקאי

שהוסרט. דוס״
המקומי״. השילטון ״מרכז היום **

 האוכלוסיה, גידול עם מאד ירוד שהפך
 מיש- של הזעומים לתקציביו להזדקק מבלי

 הקימו במדינה העיריות 20 רד־האוצר.
הרשו על-ידי לאישפוז הפיס ״מיפעל את
 קלים עיקרון בשינויי המקומיות״, יות

 בעוד נסיונל. הלוטרי לגבי בסידרי־ההגרלה
 המיס- את זוכה סוס-מירוץ קובע •שבצרפת

וב כרטים־ד,הגרלה, מחזיק של היסודי פד
 לאחר רק אדם אותו זוכה ההגרלה שעת

הקל מתוך מוצא המישנה ■סידרת שמיספר
 תל-אביב, שם, אוהל בימת על הועמדו פי,

 שתי מיפעל־הפיס, של הראשונה בהגרלה
 יסודי מיספר נימשה מהן שמאחת קלפיות,

 סידרות־המישנה מיספרי 100 ומהשניה
).730 הזה (העולם

ה שמקורו פיס, בשם שנקרא המיפעל,
 מארגניו לדעת יפייס פיוס, הוא ארמי

 שהציבור לאחר בזכיות, הרחב הציבור את
 עד אשר בסכומים הרשויות את יפייס
 לירות, 463,950 של להכנסה הגיעו הנה
41 של הזכיות סכום לירות 134,000 !מהן

1951 בחורן? במעברה שיטפונות
מעמדות שחשפה המיפלצת
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738 הזה״ ״העולם _
20.12.51 תאריך:

 שברשות כך בגורל. שעלו כרטיסים אלף
 לירות 329,950 של סכום נשאר העיריות

הראשונה. הסידרה מתוך לאישפוז,

החול מסך
ת סו פ ר ת מ״נחרת ה

 המרחב של הכובד מרכז עבר השבוע
 צרפת. בירת לפאריס, ■וטהראן מאיסמעיליה

 או״ם״, בעצרת הדיונים התנהלו במרכז
 ועידות־מישנה נערכו אלה דיונים ובשולי

 נפלה לא חשיבותן אישר צדדיות ופגישות
העצרת. של מזו

השו במצב לדיון ישראל של התנגדותה
 משום בה היה לא בצפון־אפריקה רר

המת צעד זה היה הערבים בעיני הפתעה.
 ישראל ■כי הקובע — הגיונם־הם על בסס

 ללא אוייבים מחנות ישני חינם והערבים
 היתד, תועמלניהם בפי מכנה,-משותף. כל
 מעוניי׳נת אינה ישראל כי לכך הוכחה זו

הערבים. עם התקרבות בשום
באמריקה, אבן אבא של הכרזתו גם

 ביטול את יפה בעין רואה אינה ישראל כי
 באה מצרים, על־ידי האנגלו־מצרי החוזה
 כמעשה פורשה הכרזתו אלה. דיעות לעודד

 הדיעה את הגבירה לאנגלים", התרפסות
 במיש־ ישראל תתמוך לערבים באיבתה כ׳

בו. לחמה עצמה שהיא קולוניאלי טר

אנשים
 בוושינגטון, יהודי עיתונאי אמר •

 של• הראשונה המיפרעה שאושרה אחרי
ל ההענקה חשבון על דולר, מיליון 26

ד ישראל: דוי ן ״ ז רי גו ־  לשנות צריך כן
 ,המוציא המקובלת היהודית הברכה את

 יותר: עדכני״" לנוסח הארץ,׳ מן לחם
מחוץ־לארץ׳.״ לחם ,המוציא

 ב־ הגיב, התל-אביבי ״״״״' עוזי 0
 שר-התח- יציאת על רץ, בהא היומי ■מדורו
 לאדצות־הברית פינקס צבי דוד בורה
 והסביר, הימאים שביתת את שיישב לפני
 שר־תחבורה בין ההבדל את השאר, בין

 לגרש יודע ״דחליל :לדחליל (ישראלי)
לא.״ — שר־תחבורה ציפורים,

ט, שדמה • בי ש ר־  הבימה שחקן ב
 הרזים אגודת הקמת ברעיון זמן זה העוסק
 סיפר מיוחדות), זכויות תובע הוא (שלהם
 אותו שהניעה ההזדמנות היתד, מה השבוע
 בגיל ״כשישבתי :להבימה להצטרף לשאוף

 בהצגת וחזיתי פתח־תיקוואי, באולם 13
 בכל־ אך במיוחד התלהבתי לא יפתח, בת

ב מנופחת פיסטוקים שקית פוצצתי זאת
 עלי איים ואז גדול. ברעש ההצגה, אמצע

 אל אותך אקח לא פעם אף ,אני :אבי
 פיו את להמרות כוונה מתוך הבימה׳

 להבימה, לבוא יכול איני שאם החלטתי
הבימה!״ עם לפחות אבוא
ם של אורחי-הכבוד ■• רי שר, מו  פי
 בדירתו לראות תמהו בפאריס, ישראל ציר

 כשגבה עירומה, אשד, של ענק רישום
 על כשמצאו תמהו יותר לצופים. מופנה
 מונח שירטוט, אותו ליד קטן, שולחן

תנ״ך. ספד יתירה בהבלטה

בפאריס. נערכה העצרת *
 כ־ אבן אבא כיהן במלחמת־העולס **

במצרים. בריטי (מודיעין) קצין־אינטללג׳נס
 ״העולם מערכת של לשוני חידוש *••
 ל־ כך אחר שהפך עד־כאן, למילה הזה״

״עדכן״.
״ ושות״. ״עוזי במדורו קינן עמוס ״
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