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 בולט בדיור!, שנה 25 לבני שיצא־לאור הזה׳׳, ״העולם כליון

 השילומים נגד הפגנת־הענל! יצרה שאותו הציבורי כרושם עדיין
 בתכה והקדיש בירושלים, כרהבת־הכנסת שנערכה מגרמניה,

המע מגמת כמיפגרת הפגנה. כאותה שהשתתפו מהדיוקנים לכמה
מצו כתבה הובאה שונים, חיים כמיגזרי הנעשה מן להגיש רכת
 בהצגות־תי־ עופקת הכתבה יפו״. בית־פוהר ף הערב ״לאן : למת

ככית־הכלא. אחרות ומיפגרות־שיקום אטרון
גל, יעקב של מותו לרגל אכל מודעת — הגליון כראש

 הנוכחית, המערכת מראשוני ולפלילים, למוסיקה השבועון כתב
אברן•. דינה של הראשון כעלה

הת- ״במרחב״ במדור שנה, 25 לפני הזה״ ״העולם כגליון

רן חוסיין, אבי טלאל, במלך שדנה כתבה פרפמה צ לו  כהווה, מ
לחולי-רוח. כבית־חולים שאושפז לפני קצרה תקופה שמלך

 עת, כאותה הארץ בנות את המאפיינת נערה :הגליון כשער
 נסיון לרגל גרובנר, פרנצה המערכת צלמת של ידיה מעשה

עמית״). (״גרעין בנגב גרעין־התיישבות להקים הזה״ ״העולם

 נן־גוויון * לאנשים נסו שחילק קונאי־ננק
ה נ ו ת ביאליק״ ב״פוס ז ו פד י 742 הזה״ ״העולם^ לס

17.1.52 תאריך:

העם
לגמר• משוגעת מדיתז

 אני כמה בלוויית צעירים, של קבוצות
 צבא־ההגנה־ על־ידי שהוזמנו שי־ציבור
 כדי דרומה, במוצאי־שבת ירדו לישראל,
 מייוחדת־במינה. חלוצית בחגיגה להשתתף
 האחת מישראל במעלזדהעקרבים כשירדו
 מדינה אחריהם השאירו *,השנייה לישראל
 המעצרים, בולמוס אחוזת עדיין שהייתה

 של והכימעט־ישועות הכימענדמהפיכות
 את מלוא־ריאותיו בנושמו הכנסת. פרשת

 אמר האינסופית, הערבה של החופש רוח
 של באנחה מדובלל־בלורית, גדנ״עי מפקד
מדי !אחרת ארץ שזו השם ״ברוך :הקלה

למחצה!״ משוגעת ישראל נת
 חס- יומיים כעבור גדנ״עי אותו כשחזר
 בבאר־ החייל לבית וחסרי־עיתון רי־רדיו

האח ההוצאה את לתומו, לידו, ונטל שבע
 זוג־עיניים פקח עיתון־הערב, של רונה

במדי משהו קרת אלה ביומיים לרווחה.
נד המושיע ובן־גוריון המהפכן בגין נה.
 להתחרות יכולת מבלי רחוקה, לפינה חקו

ותמונו שמעשיו החדש, הלאומי בגיבור
 תפס הגדנ״עי העיתונים. את מילאו תיו
״חב מיואש: והפליט המאובק, ראשו את

 משוגעת כבר המדינה נכנע! אני ריא,
!״לגמרי

נד באמת היה השיאים. כל שוכר
 בית־משד הפכה כולה שמדינת־ישראל מה

 של שלמה שורה אחרי גדול. אחד געים
פולי ואינטרמצו טירוף, מתוך מעשי־רצח

 נורמאלי היה לא הוא שגם בירושלים טי
 (בינתיים) שהוא המשוגע הופיע ביותר,
 פאר, גרשון השיגעון: שיאי כל שובר
בחי לפי שודד־בנק מיקצועו, לפי קופאי
מע לפי ומהפכן־מטורף מטורף־מהפכן רתו,
 בנוכחות התיקווה את ששר האדם שיו,
שו גיבעת־חול על קציני־מישטרה שני

מוק שהיה אגדי, הון מלא שק ליד ממה,
 הגדולה העברית המהפכה את לחולל דש

ס*. העניים להמוני הצדק את ולהביא
 הזה האיש את זימן שהגורל היה דומה

אב כדי עד ולהביא יחדיו לשלב כדי
 שוד של השיגעוגית הקלחת כל את סורד
מהפ ותוכניות אחד מצד הציבור כספי

העבירה חומרת אף על שני. מצד כניות

 לאילת נסיעה נחשבה תקופה, באותה *
במדינה. המתרחש מתוך שלמה בהינתקות

פאר, גרשון של הרובין־הודי מעשהו
 מאוחר הפך ברחוב, שטרות־כסף שחילק

בסרט. ואוזכר אגדה יותר

 חוש־הומור חסר לאזרח גם היה קשה
 הצליח פאר גרשון נסתר. מחיוך להימנע
 של המוחות מיטב נכשלו שבו במקום
 המדינה את להצחיק הישראלי: הציבור
אזרחיה. דמיון את ולרתק

 על־ נשאלה מאליה שנתבקשה השאלה
מן הוא אף שחזר מכובד, עיתונאי ידי

פאר גרשון כספים מחדל!
בעצם? למה,

 ? משוגע הוא בעצם, למה, :הדרומי הנגב
 ביגלל או הכסף, את ששדד זיז ביגלל האם

1 אותו חילק שהוא זה

רירה במקו□ לירות•■□
נקו 371 על עמד אינדבס־יוקר-המחייה

 דוב ד״ר שר־האספקה-והקיצוב, כאשר דות
 חודש. 30 לפני מילחמה על הכריז יוסף,
נקו 317ל־ שנה חצי משך הורידו הוא

 נקט לא לבון*, פינחס יורשו, אולם דות.
 עליית את למנוע המתאימים האמצעים את

לתפ יוסף דוב חזר וכאשר האינדכס,
 עמד כשר־המיסחר־והתעשייה, הפעם קידו,

בדיוק. נקודות 371 על האינדכם

שבתקו שר־הביטחון, יותר מאוחר *
 הפרשה התרחשה זה בתפקיד כהונתו פת

שמו. על הקרויה

 האינפלציה גלגלי מבלימת נואש יוסף
 את בקפיצות־בזק עבר וחאינדכס הדוהרת,
 שר־האוצר, התערב כאן .400ה־ הנקודה
במגי נמצאה משנה יותר קפלן. אליעזר

 של חדשה לעריכה הוועדה הצעת רתו
 כשנסתיים ,1952 השנה ראש עם האינדכס.

 הסתדרות בין הקיבוציים החוזים תוקף
 אישר להתאחדוודבעלי־התעשייה, העובדים

החדש. האינדכס את שר־האוצר
נקו 100ל־ הוחזר המחייה יוקר אינדכס

 מ־ שונה לשכר־היסוד הבסיס אולם דות,
 70ל־ )1939ב״ היסוד (משכורת ל״י 10נ/2,

 תגרור באינדכס בנקודה עלייה כל ל״י.
 ה־ במקום פרוטה, 700 של תוספת אחריה

המקובלות. 105
 שכר על המו״מ בפרוש האינדכס אישור
 מפ״ם. ממיפרשי הרוח את הוציא העבודה

 החליט ***  (ההסתדרות) מפא״י מרכז כאשר
 שכר להעלאת הפועלים תביעות את לצמצם

 ה־ לדרישה בהשוואה אחוזים 20—15ב־
 הנמקה עימו היתה אחוזים, 35 של מפ״מית
יפצה. החדש האינדכס :הגיונית

 108 על האינדכס עמד ינואר במחצית
 מלבד ל״י 5.6 של תוספת והבטיח נקודות,

 תוספת לירה כל בעד תוספת־התוצרת.
 לירו־ התעשייו לעצמו יחזיר לפועל

*. תיים

ספרים
י * ס

משה הוא דה1•ה
הרחובו הפרדסן סמילנסקי, משה כאשר

 היום דואר עורך בתפקיד שהתפרסם תי,
 לברית־ בקירבתו מילחמה, ניהל דפיו, מעל

 בהארץ, המדינה גורל על ובמאמריו, שלום,
 בחר שלו, האוטוביוגראפיה את לכתוב ישב

 אינו פרדסים*** בצל מיוחדת: בדרך
 העלייה איש של חייו שנות 77 את מתאר

באוקראי חקלאי משק מנהל בן הראשונה,
 לביצות ארצה, וחצי 16 בגיל שעלה נה,

של קורותיו מתוארות זה במקום חדרה.

 הזה, העולם מערכת של זה גילוי *
 כלכלי בדו״ח כשנה לפני פורסם בזמנו,

אלכ אסתר ד״ר בידי שהוכן סנסציוני,
 ראש־ במישרד המחקר מחלקת ראש סנדר,

 מוכיחה, ואף היא, גס הטוענת הממשלה,
 העיקריים המרוויחים חינם שהתעשיינים

. האינדכם. מעליית
אב רוב תקופה באותה היה למפא״י **

בהסתדרות. סולוטי
 סמי־ משה מאת הפרדסים, בצל *״*

עמודים. 244 מסדה, הוצאת לנסקי,

 מישנת ממעריצי רחובותי, פרדסן יהודה,
 וארץ־יש־ סוריה בערי שסייר אחד־העם,

והת ערבית, בעלילת־רצח נסתבך ראל,
העיברי. לגדוד נדב

גי ויהודה סמילנסקי משה של קורותיו
נשו בשמות לחלוטין, זהות כימעט בורו
 חווא־ :וכינוייהם־הסיפרותיים צילה, : תיהם

מוסה. ג׳ה
התלבטו ביותר מעניינות ככה גם אך
 עליו כי ידע הוא יהודה־משה. של יותיו

הער עם לשלום לשאוף בקרקע, להיאחז
ברו דיעות יכולתו. ככל ולעבוד בים
אר כיום, גם איבדן לא שבעליהן כות,
*. לראשונה בו שניטעו אחרי שנה בעים
ה וההרגשות הקטנות ההתייהרויות כל

 מידה באיזו קרובות־למדי לעיתים חוזרות
לעו נעלמות גברא־רבא, הוא יהודדדמשה

אד ועובד אוהב של הדברים אמיתות מת
המתא בספר, העמודים עשרת הנאמן. מתו
 שעלה בארבה יהודה־משה מילחמת את רים
מ נופלים אינם שדותיו, ועל הארץ על

 מכת על בן־פתואל יואל של משאו ,דיבר
קודם־לכו. שנים אלפי כמה הארבה,

אנשים
 להם חמדו ירושלמיים צעירים 200 כאשר

 לעבור וניסו המישטרה, הודעת לפי לצון,
 הכנסת בניין ליד שהוקמו המיתרסים בין
 הנפגעים: בין סילוני־מים. עליהם הותזו —

 :המפ״מית והמשוררים הסופרים שלישיית
 שמיר משה שלונסהי. אכרהם

גורי. וחיים
 כן־גור־ דויד שזכה לפני שעות עשר

 ביקר הוא ל״י) 500( ביאליק** בפרס יון
 זה סיורו נגבה. באוניה סייר חיפה, בנמל
 להקת של הוסעת־הבכורה לדחיית גרם

 ההסבר: פרימוס. פרל של הריקודים
 מיטען פריקת את הפסיק בי.ג׳י. של סיורו

 ותיפאד תלבושות את שהכיל האונייה,
הלהקה. רות

 לא באו״ם, ישראל נציג אכן, אבא
 מישטר״הצנע על הדיבור את להרחיב רצה

 פאריסאית במסיבודעיתונאים הישראלי
 חמיצרכים שני קצר. בהסבר והסתפק
ונפט. נאומים :בישראל מוקצבים שאינם

באחרונה, גילה שונה השקפת־עולם *
ב סמילנסקי, משה של בן־אחיו יזהר, ס.

 בעיקבות הפלסטינים, על שפירסם מאמר
בביירות. תל״אל־זעתר טבח
ביאליק פרסי הוענקו ׳50ה־ בשנות *•
 מילבד לסופרים. ולא לאנשי־מדינה, לרוב

 שז״ר רחל שז״ר, זלמן בו זכו בן־גוריון
ואחרים.
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