
 בדיוק, שנים 25 לפני שיצא־לאור הזוז״ ״העולם גיליון
 כבו־ שחלפה. האזרחית השנה על פתכת־סיכום לקוראיו הגיש
 כתישעה המערכת עוסקת ?״ לאחור או לקנים צעד — 1951״ תרת

חו שהטביעו מאורעות — 1951 שגת של העיקריים המאורעות
 על סקירה זה פגליון מצוייה כמו־כן האנושות. גורל על תמם

 לתנועת שקדם הפוליטי־חברתי הגילגול שהוא ״עמית״, גרעין
 הגדול. השיטפון מספיחי סקירות חדש״, פוח — הזה ״העולם
 שנערכו פישעי־ראווה סידרת השבועון סוקר ״פשעים״ במדור
 כשם משתולל חייל ביצע בהם הבולט את באשר החולף, בשבוע

 רב־סמל את רצח בגן־יבנה, ממיגדל־מיס שירה שטיין פטר
נערה. ופצע זינגר, יורם

את דולב אהרן תיאר שנים 25 לפני הזה״ ״העולם בגליון

על עונו מתועב גדפשעים

 ביפו המתגורר לוקה, גרשום האמן־העולה של ואמנותו חייו
203/2042.

 ברט זאב הצלם כידי שצולמה מרגולין, יעל הגיליון, בשער
 ועובדת חברת־החשמל לעובד בת יעל, על שבועות. שישה כגיל

 היא הזה׳ ,העולם של 1519 ״בגיליון :נכתב מישרד־התייתת,
זו.״ בהבעת־פנים להביע רצתה מה לנו לספר תובל

אלתומן נתן ** * המדינה
̂  נמיסדוון אשר דנימווו נחרו ון,נן־גוד בין מתווך

ק של ה י נ ב ר צ ה צ נ י ו פ ה ש נ ח ו ו א נ בי ו

העם
□ ■צר ג□ אד ה

 יצר בא הטבע, ויצר הכלל יצר אחרי
האדם.

 בסימן עמד האחרון שלפני השבוע
 החיפאיות המהומות החברתית: הטרגדיה

 המדינה, נגד אזרחים אלפי קמו שבהן
 לתיג־ וגרמו שומרי־החוק, נגד החוק, נגד

ישראל. במדינת הראשונות רות־הרחוב
 הטרגדיה בסימן עמד האחרון השבוע

 הארץ, רחבי בכל בשיטפונות הטיבעית:
 איתני מול אזרחים אלפי עמדו שבהם
והצטו ואוהליהם, בתיהם איבדו הטבע,

במרכזי־קליטה. חסרי־ישע פפו
 האישית הטרגדיה בסימן עמד השבוע
 ביותר מתועבים פשעים של גל בהחלט.

 עוברים־ שהרג החייל המדינה. את הציף
 — שונים במקומות מחקים לו מצא ושבים,

 שנחטפה צעירה באתא, משתולל פועל
 אחרת צעירה ירושלים, בקירבת ונאנסה

 יעקובוביץ״, ל״גל בדומה באילת. שנרצחה
 כללית. להיסטריה גרם אחד כשמעשודאונס

 נכונות האשמות־אונם עשרות של ולמטר
 כשידיעה שטיין״, ״גל נוצר כן יומדומות,

 יצרים מעוררת אחד פשע על סנסציונית
 הם שאף אחדים, אנשים בלב סתומים
נפשי. שיווי־מישקל חסרים

הש — המדינה של האמיתית הטרגדיה
 של סכר כל שפרצה המיפלגות, תוללות
 כדי הכל כימעט לעשות המוכנות היגיון,
רעו על האחת המפוקפק ביתרון לזכות

 טרגדיה על חותמה את הטביעה — תה
 ביסודו שהיה הימאים, עניין זו. אנושית

ל זירת־מאבק הפך לגמרי, בלתי־פוליטי
וידי אחת מיפלגה בשאיבת זו, השתוללות

 כימעט פוגעות השנייה המיפלגה דות
ה פרשת המדינה. בטובת שווה במידה

כש זו, השתוללות השתיקה לא שיטפונות
 בטראגדיה לדדשתמש מנסה מיפלגה כל

ה בתוצאות יריבתה את להאשים כדי
 דפי על אשלייה: זו היתד■ אולם עצובות.

 מיוחד מאבק ׳נערך ודבר המישמר סל
 להסביר מנסה השמאלי כשהעיתון במינו,

ישי כתוצאה באתא הטראגי המעשה את
 פועלים בין אפלייה תנאי־שכר, של רה

הממשלה. ומדיניות
 כיט־ הסתירה, זו בלתי־נעימה ■התנצחות

 שישפיעו יותר, חשובים תהליכים עט,
הקרו בחודשים אזרח כל על במישרין

הממ מדיניות את הקובעת מפא״י בים.
כאו בישיבה החליטה, וההסתדרות שלה

 מוסיפה שהאינפלציה להודות ביותר, בה
 לעליית־ הפועלים בזכות והכירה לדהור,

 ותוצאתה: ההחלטה גורם כללית״. שכר
קמיצרכים. מחירי של נוספת קפיצה

ים
מן׳י1 לוו ״אין

 הימאים אחר־הצהריים. 2 היתה השער,
 במיסדרונות עדיין הסתודדו וזמובטלים

 קבוצה עלתה במדרגות יורדי־הים. בית
 יבשה של ריח סביבם שהפיצו אנשים, של

 הזמנית הנציגות חברי אלה היו מישרדית.
 ונעשתה הימאים, נגד המאבק את שניהלה

 אביגדור״״, שאול לחיסולו: אחראית עתה
ואחרים. שרי יוסף

 קרא שלכם,״ לנציגים מייד ״קיראו
ב בעלותו הבטלים הימאים לעבר שרי

זמן.״ לנו ״אין מדרגות,
ה לנציגי הסתבר ימים כמה כעבור

 לעשות באו לא ״הם ודשובתים, ימאים
נקמות״.״ לנקום באו הם שלום,
 הודעתה־בכתב היתה יותר מדאיג אות

 כי השובתים מבין לרבים המישטרה של
 שלהם תעודודהיושר את תבטל המישטרה

 בשיחה להפליג). יוכלו לא בילעדיה (אשר
 בודינגר קצין־המי-שטרה הודיע פרטית
 הימאים המורדים בשבי נפילתו (שמאז

 מאנשי לאחד שלישי) בכוכב־קצונה זכר.
 יקבל לא למען אישית יתערב כי האונייה,

לאונייתו. לחזור רשות
 אווירה משתררת החלה הימאים בקרב
 לאמונה •נוטה החל הרוב ביותר. פסימית

 לנצל מוכנים אינם ההסתדרות שליטי כי
 של ליבם את לרכוש ההזדמנות, את

ונ סלחנית נדיבות־לב בעזרת הימאים
 ומתכוננים היה, אשר את לשכוח כונות
שני. לסיבוב זאת לעומת

 העניינים בהתפתחות ראו אף אחדים
 ממנהיגי אחד סיפר ארוכת־טווח. מגמה

בין המפורסמת הפגישה בשעת :הימאים

 יוקר־המחייה נזדד נקבע ישיבה באותה *
 למדידת בסים היום עד המשמש (אינדכס)
במדינה. שכר העלאות

 של ויועץ־סתריס ה״הגנה״ מראשי **
 הראשון העשור משך הביטחון, מערכת

המדינה. של

 בן־ דויד ובין פרי מיכה אלתרמן, נתן
 פני את לקבל סירב גוריון(כראש־הממשלה

 שבאו המרד, ממנהיגי וכספרי אשל נימרוד
 כשאל־ במיסדרון, ונשארו אלתרמן עם

 כדי רגעים כמה כל אליהם יוצא תרמן
 השמיע בי.ג׳י.) דברי על דעתם את לקבל

״אי ואמר: קיצונית, נימה ראש־הממשלד.
אנ כמה יוכלו בו במצב לעמוד רוצה ני

מת שבי.ג׳י. מאחר הצי.״ את לשתק שים
 מיפלגות שליחי במורדים לראות עקש

 הוראות נתן כי הימאים סבורים השמאל,
 הצוותים יהיו להבא כי לדאוג מפורשות

זרים. ומימאים מנאמנים מורכבים בים
 מוסיפים עצמם, המורדים אומדנת לפי

יש באוניות לשרת זרים ימאים 450כ־
 מקום לפנות כדי שיפוטרו מבלי ראליות,
החוזרים. למורדים
 הימאים לכניעת ■הראשון ■השבוע בתום
 מעשים יגרמו שוב כי הרושם נתקבל
להתפוצצות. בהיסח-הדעת, הנעשים קטנים,
 לפני בעומדו הימאים, בכינוס חבר אמר
המאר הוועדה חדר של הסגורה הדלת

 יורדי־ בית של החמישית בקומה גנת
 אבנים, רק זרקתי האחרונה ״בפעם הים:
רימונים...״ אזרוק בחיי, הבאה, בפעם

חרמיזח
קויםיכרט ■קרים וגרט1־

 ג. יצחק של המשותף הבית בדירת
 את פתח כאשר מקוטע. צילצול נשמע
 ארשת־ בעל הדור גבר לפניו ראה הדלת
 פתח אדוני,״ לי ״תסלח נבוכה. פנים

 חולה־קיבה, ״אני ידוע, הבלתי האורח
 לי תרשה אולי דחוף, מקרה לי קרה

שלך?״ בבית־השימוש להשתמש
וברמי הקשה, מצבו את הבין ג. יצחק

 שהה האזרחי המקום. את לו הראה זה
 של תימהונה גדל מה ויצא. רגעים כמה

 לחדר־ זמן לאחר כשנכנסה ג., גברת
כר שני הריצפה על ומצאה השירותים

 לא סגוביה. של להופעת־הבכורה טיסים
 של מכיסו נפלו שהכרטיסים ספק היה

חולה־הקיבה. האורח,
 להחמיץ שלא החליט המאושר הזוג

 השמיים. מן לו שנשלחה ההזדמנות, את
 להם חיכתה נעימה פחות הפתעה אולם

 בלתי־קרואים אורחים הביתה: כשחזרו
 כל את והוציאו בדירה, בינתיים פישפשו
שלהם. וחפצי־הערך הלבנים

740 הזה״ ״העולם
3.1.52 תאריך:

במרחב
ל ה ק ת ■סל ה מ ח ל
 ספטמבר חודש בתחילת הופיע כאשר
מיל הופתעו טייס, האמריקאי השבועון

 מצרים, מלך בפארוק, בחר כי קוראיו יוני
שהו המאמר קריאת שלו. כאיש־השער

ההפתעה. את העמיקה רק בגיליון פיע
 של להפכפכותו סימן בכך ראו רבים

 בא זה מאמר כי קבעו אחרים השבועון.
 אשר סוד מגבוה, שניתן רמז בעקבות

 מישרד־ על־ידי השבועון למערכת נמסר
האמריקני*. החוץ

 להוכיח יוכל עוד ״פארוק :טייס כתב
 מכריע באמור המכרעת כדמות עצמו את
 ייעלמו פעיל... כגורם מחר יתגלה אם זה.

 העם המוני של אי־ישביעות־הרצון ריגשות
המצרי.״

אנשים
 בוושינגטון, ישראל שגריר בהגיע •

 לו נכונה לוד, לשדה־התעופה אכן, אכא
 (המרד) מנחם היה הממתינים בין הפתעה:

ה ל שהמתין התרות, תנועת ראש כני
 השגריר. את שהביא במטוס שהגיע ידיד

 הפתעה לו חיכתה לתל־אביב נסע כאשר
 שפה מצא לא למספרה בהיכנסו שנייה:

 בשפה ■שדדשתמש עד הספר, עם משותפת
פרסית. אוכספורד: במיכללת שלמד

 התל־אביבית הצרכניה שעובדי למרות •
 נשיא אשת שפרינצק, חנה קונות שבה

שחק רוכינא, וחנה ״״ בפועל המדינה
הח שלהן מיצרכי־המזון את הביטה, נית

 המיצרכים קבלת את להן להתיר ליטו
 צרכניות לכך הסכימו טרם תור, ללא

ה בהגשת איחור :התוצאה הצרכניה.
בפו הנשיא של לאורחי־הכבוד סעודות

 הבימה כוכבת של בהופעתה ואיחור על,
לחזרות.

התארגנו השלמת על למידע הכוונה *
ש הצעירים״ ״הקצינים קבוצת של תה

ב מהפכה ביצעו חודשים כמה כעבור
פארוק. המלך את והדיחו מצרים

 מילא שפרינצק, יוסף הכנסת, יו״ר **
ה ממלא״מקום תפקיד את החוק מתוקף
וייצמן. חיים ד״ר של מחלתו לרגל נשיא,

דוש) של (קאריקטורהתחליף מוצאת רותי
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