
ה 05111:1 היה זה ח שחית ו
 הציג בדיור״ שנים 25 לפגי לאור שיצא הזה׳׳ ״העולם גליון
 כמרחב,״ והסערה ״אתה הכותרת תהת מישאל־אישים לקוראיו

 אריה ד״ר ה״כ ; ** הוארי אל נימר ; * אכן אבא השתתפו •מכו
 אליאס עו״ד ; *** קורל:יל, עודד ;פנה כדמה ד״ר ח״ב אלטמן,

 אכנרי. ואורי אמיר אהרון ;ששון שאלה בנימין ח״ב ;קופא
 תהליד כנושא קשת־הדיעות, את כמיימאל הביעו השמונה

 כרוה־ •מעכרה זהאנטי־אימפריאליסטית הלאומית ההתעוררות
 ממידכריות מארוקו, לחופי ועד איראן מהרי כמרחב, פערה
 ככותרת הוכתרה גיליון כאותו נופפת כתכה לפוריה. ועד סודאן

 שערכה לרוכבים כיום־פפורט ועסקה ואנשים,״ פופים ״על
״ג׳ימקאנה״. וכונה ישראל מישטרת

על כתבות פורסמו שנים 25 לפני הזה״ ״העולם כגיליון

25 !/£ > /
 מדור כתבת וארצות־הברית. ברית־המועצות **•*, חוף־הזהב
 ברצח שנאשם יעקוכוכיין׳, דויד של בעירעורו דנה ״טישפט״

פקטורי. דניאל
 קאר, כרידג׳ט ״מטרו״ אולפני כוכבנית הגיליון בשער
 לאשה,״ העיר ״מפתחות כסרט גייבל קלארק עם יחד שהופיעה

שנים. 25 לפני השבוע בא,־״ן כיקרה ואשר

 יהודית בהיסטוריה נוס בגין מנחם את מרמז בנימיו ר
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3.4.52 תאריו:

העם
התברגן החג ג□

חו עשרה במשך נואמת ישראל מדינת
 פריון בהגברת הצורך על בשנה דשים

 מכלייה, הארץ את להציל כדי העבודה
חוד במשך איומה. מתהום מהתמוטטות,

 כל כמו הנואמים, שובתים בשנה שיים
המוק החודשים אלה המדינה. בני שאר

 של חודש :לאל־הבטלנות כזבח דשים
 ראש־השנה, בתקופת מאורגנת בטלנות

 יום־ חג־הפסח, מצטופע־ם שבו שני וחודש
 ימי־העבודה במאי*****. והאחד העצמאות
 לאפשר היא העיקרית מטרתם המעטים,
 ימי־ ממאמצי לנוח הסוגים מכל לעובדים
המנוחה.
 בוער שבה התקופה היא הפסח תקופת

ומש הישראלי, האזרח בגוף מסויים חלק
 התל- האזרח לנדוד. התאווה עליו תלטת
שעה הירושלמי, דודו אצל מבקר אביבי

 וב־ בארצות־הברית ישראל שגריר אד, ־
אומות־המאוחדות.

 בתקופת שהתנגדה, הנג׳אדה מראשי ־*
הירושלמי. למופתי המנדט,

 לשעבר. איש־לח״י **•
גאנה. כיום •••׳

האחד־במאי היה שנה, 25 לפני .......
העובדת. ארץ־ישראל עבור מלא יוס־חג

 בביקורו לכבד לנכון מוצא דוד שאותו
העיק הקורבנות בתל־אביב. אחיינו את

 העיר בני אשר המשקים, אנשי הם ריים
כתיקו בשנים גם כארבה עליהם יורדים

 חסרי־ הצנע בימי רעב וכארבה נם,
 למד המשקים, מרבית אך *. השמנת

אור שמיספר מראש דואגים די־יניסיון,
 הקרובים אותם רק יכלול יוגבל, חיהם

 להשאירם מנומסת דרך שאין והקרובות
המחנה. לגדר מחוץ

 אבלים נאנחים, שגדלו'בארץ הקשישים
 ׳נדד נוער, היה עוד שהנוער הימים על

 כל תחת ישן ואופניו, רגליו על בארץ
 זה שסוג הצעירים מיספר אולם גבוה. עץ
 התמעט לליבם קרוב היה הפסח בילוי של

לגמרי. כמעט נידלדל השנים, במרוצת
 אזרחי שאר כל כמעט כמו חג־הפסח,

התברגן. ישראל,

שילומי□
החרים מ•

 ברחוב הבית גג על בגין מנחם כשעמד
 נגד מאזיניו ליבות את והסעיר אלנבי,

ב דבריו את פתח מגרמניה, השילומים

 הכינוי התפתח תקופה באותה *
לא שיכלו לבני־הקיבוציס, שמנת־ ״ילדי

בתקופת־הצנע. שמנת כול

ב שטיפולם הספרדים, היסטורי: תיאור
 לטיפול בהשוואה אנושי היה יהודים

 במשך היהודים על־ידי הוחרמו הנאצים,
 על דרכה לא יהודית ורגל בשנים, מאות
ארצם. אדמת
 להתעלם יכלו לא השילומים אוייבי גם

עק הבדל יש :דבר הסביר זה. מנימוק
 לבין ספרד על שהוכרז החרם בין רוני

נתונים. אנו שבו המצב
 בנימין)*, (ר׳ התלמי יהושע שבא עד
 ופסק: איחוד•*, של כתב־העת נר, עורך

 החרם עניין כל מעולם. דברים היו לא
 עורבא- נברא. ולא היה לא ספרד על

 ספרד, על חרם גזרו היהודים לא פרח.
 באיסור בשנים מאות המשיכה ספרד אלא

ליהודים. הכניסה

כדורגל
משתלמות בעיטות

מדוכת על ישבה לכדורגל ההתאחדות

 וממסיידי ברנר, ח. י. של חברו *
שלום.״ ״ברית

 ״ברית את שהמשיכה תנומה־ איחוד, **
 יהודית־ערבית להבנה האירגון שלום,״
 ממרכז־ עוליס על־ידי 20ה־ בשנות שנוסד

אירופה.

!,ר 11111 ! 1 1 1 1 1 1'1 הק־ הראשונות בשנותיה 1
מישטרת־ישראלחלק דישה 1111^1 *■*

 ספורט לטיפוח סוסים. על הרכובים לשוטרים מכוחה ניכר
 רב. צופים קהל שמשכו ומירוצי־סוסים תחרויות נערכו הרכיבה 1;

1■ 1' ■

 לשוטרים מיוחד ספורט יום מישטרת־ישראל ערכה בתש״ב
 הדגימו שונים, מחוזות שייצגו שוטרים הופיעו בו הרוכבים

 שונים, וסוגי־רכיבה משוכות מעל קפיצות קפיצות, להטוטים,
משוכות. מעל בקפיצות מתחרים שוטרים שני :בתמונה

בחל הנופלות הרבות הגופניות הפגיעות
מצ במישחקי-הליגה, הכדורגלנים של קם
תאו מפני הכדורגלנים ביטוח :פיתרון אה

ואימונים. מישחקים בשעת נות
 הבריטית בחברה יבוטחו הכדורגלנים

בי של ובמיקרה לייאבליטי, אמפלויירס
 במים־ שנגרמה יליד־פציעה מלאכה טול
 את החברה תפצה אימון־כדורגל, או גש

שבועי. בסכום הנפגע
 ששמע אחרי אחד, חובב־כדורגל לעג

 הפיצוי גודל ייקבע שלפיה התוכנית על
ש אומרת ״זאת רופא: לאישור בהתאם

 איש לבעוט לכדורגלנים ישתלם להבא
ברעהו.״

2 עכו״□ בחל אחוז 5
הבט בסימן שעמד ישםל-המזונות אחרי

 מנות־ למרות — נוספים קיצוצים של חות
 מצא — החודש במשך שחו׳^ו הבשר

 והולכים, מתאדשים המדינה תושבי את
 המרוחקות הפינות מאחת גל־מחאה עלה
נטורי-קרתא. המדינה: של

מכי שאינם הודיעו שהנוטרים למרות
 להכיר נאלצו הם המדינה, בשילטונות רים
 פירם־ הקצובים, מזונותיהם כמספקת בה
 לדעתם הפוגע, התזונה מצב נגד כרוז מו

 (קרי: החרדי בציבור בראש־ובראשונה
נטורי־קרתא).

 חלת־לשוני בכרוז הנוטרים אומרים
 לרא־ בינות ואנגלית), אידיש (עיברית,

 ״היי־ :דבריהם את המשבצים שי־התיבות
ה הבשר חלוקת (ש)בשעת כזאת... שמע

 פעמיים או פעם המזדמן במדינה, שחוט
 העדה מטעם המנויים שלשוחטים בשנה...
 ל־ להיכנס יורשה לא ורבניה החרדית

 אפשרות (בכך) לשלול בית־המיטבחיים,
_ ____ מחולים?״ אפילו בשר של

 נטור־ יחיה לבדו הבשר על לא אולם,
 הגיעו ״באחרונה :הכרוז ממשיך קרתא,

המדי (שילטונות אלה עריצים משתלטים
 ובאכזריות בעריצות שפלה למדרגה נה)

 גזירה לגזור כדוגמתה, עוד נשמע שלא
החר מאת החלב מיצרך את (ה>שוללת

 חלב שום ביישוב יימצא שלא בגזרם דים,
 שחלקו בחלב אבקה 250/0 מעורב שאינו

 שעוד החלב טיפת את גזלו בזה עכו״ם...
 נשים, בתוכם — חרדים ליהודים נשארה
ומיניקות.״ מעוברות זקנים,

אנשים
 ונציב הממשלה מזכיר שרף, זאס

ב סיור־לימוד אחרי ארצה חזר המנגנון,
מ במיוחד התרשם הוא אירופה. ארצות
 בלבד פקידים שמונה המעסיקה דנמרק,

 ההתפעלות: סיבת המנגנון. במחלקת
.123 הוא שרף של מחלקתו אנשי מיספר
׳ניצ לתפקידי המועמדים עשרות בין

 ויליאם ־שהבמאי שלומית, בסרט בים
 צילומי- בארץ עבורו מכין דיטארלה

 גבע, סירטי במיסדרונות שהצטופפו רקע,
 סלומון, מקסים צלם־העיתונות גם היו

 הקאמרי ושחקנית בן־אמוץ דן הסופר
 בתפקידים. זכו שלושתם עולש. עליזה

 נפל הנביאי תפקיד בהם, החשוב אולם
 דימיונו בייגלל סלומון, הצלם של בחלקו

 של רקע) (בצילומי ככפילתה הנוצרי. לישו
 תמר נבחרה בשלומית, הייוורד ריטה

.745 הזה העולם של נערת־השער רפפורט,


