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 הקדיש בדיוק, שנים 25 לפני לאור שיצא הזר״ ״העולם בליון

כ קברים 11״ הכותרת תחת השבועון, עורף מאת כתבת־תולדות
 של בתי־המלאכה את שפוצצו ישראל חירות .ללוחמי דרך/

 להציג עת כאותה השבועון מדיניות במיסגרת כחיפה, הרככת
יותר. אובייקטיביות כעיניים לעצמאות המאבק תולדות את

 קצין־המיבצעים בידי שתוכננה הפעולה, מנותחת ככתבה
 חברי על־ידי ואושרה ״מזל״, המכונה בנאי יעקב הלח״י של

יזרגיצקי*. ויצחק ילין־מור פרידמן נתן — לח״י מרכז
מיוחדת״ ״חקירה עיר שנים 25 לפני הזה״ ״העולם כתבי צוות

 הכותרת תחת תקופה, באותה היהודית הסוכנות מיישובי אחד על
 החלק פורסם כמרחב״ ״להכות בפידרה גוסס״. כפר :״אליקים
 מ־ מול סודאן שניהלה העצמאות למאבק ׳שהוקדש כה, השלישי
 האו ומישטר ״אללה הכותרת תחת הבריטי, הקולוניאלי מישטר
 את המערכת סוקרת ״מישפט״ כמדור הסודאן.״ על לוחמים
פקטורי דניאל כרצח שנאשם יעקוכוביץ, דויד של עירעורו

 בית־המישפט לפני שטיין, נעמי ובאונס בתל־אביב, כגן־מאיר
 יותר. נמוכה בערכאה לעונש־מוות נידון שהנאשם אחרי העליון,

 בית־המישפט־ כית שופט קרא מודפסים עמודים 75 כן בפסק־דין
ש המפולפל, המישפטי הנוסח את אנרנט שימעון העליון

 רצה לא שהוא כהנחה ** מעץ־התלייה יעקוכוכיץ את הציל
שטיין. נעמי את לאנוס כי־אם פקטורי את לרצוח

 של ימה בחוף כשכת בודדים מתרחצים :הגיליון כשער
 של נסיעה הגכלי כשל הקבועים ממתרחציו שהתרוקן הרצליה,
דתיים.—מפא״י הקואליציה על־ידי בשבת פרטיות מכוניות

השקפת־ מנים זקנים * בשבתות חוגגת הדתית הסחטנות
ן 0׳׳ אטרו ס בתי ח נ מ ׳ ן * נ ר ג צ ע מ ב הצעיר על ח״ם

ו־־ח
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 לי נדמה במיקצוע, מיספר שנים אחרי

הפילו מאשר פחות הרבה מסובך שהעולם
 סוגי שני רק יש למעשה סבורים. סופים

ה אלה הם הראשון הסוג בני בני־אדם.
 לצייר חייב אתה ״דוש, בצעקות פורצים

 להם שנודעת אחרי מייד !״שלי קריקטורה
 :זאת על חושבים רק השני הסוג בני זהותי.

 מתוך אך בקריקטורה, רוצים היו •הם גם
 הרבה בייישנותם בגלל או יתירה נימוסיות

מחשבותיהם. את מגלים אינם יותר
 את יותר הרבה מסמפם שאני ברור,מאליו

 מבקש אני ויתר־על־כן השני, הסוג בני
 היו אפילו זאת. בדרכם להמשיך מהם

קרי ממני ומבקשים הראשון לסוג עוברים
 אינני אני כי זאת. עושה הייתי לא קטורה,
 פשוטה: היא הסיבה קריקטורות. מצייר
ה במובנה לא לפחות קריקטוריסטן. אינני
המילה. של מלא

 רוצה שהייתי הנקודות אחת היא זאת
 הנשמעת דיעה היא שנייה נקודה להבהיר.
 מצויין שדוש ״בחיי :למדי קרובות לעיתים
 ממה אין י— אחד דבר רק יש השבוע,

הת לא זה? דבר יפריע למה לצחוק!״
מצ הקריקטורה את לעשות כלל כוונתי
חיקה.
 מצחיק, למשל, מה, מבין לא בכלל אני
 כמים* האינפלציה את מצייר אני כאשר

 כשאחד לווייתן) (לדייק: ענקית לצת־ים
 ככל רם בקול ומכריז בלועה עומד משרינו
 אין האינפלציה. את יחסל שהוא האפשר

 ברצינות לכך התכוונתי אני בדיחה. זאת
שלך. בתי־השחי את לדגדג רציתי ולא

 צוחקים. שאנשים קורה בכל־זאת אולם
 מיקריות של מיקרה כאן יש ספק ללא

 וזאת הומוריסטן. אינני גם אני כי מוחלטת.
עליה. שתדעו שרציתי השנייה הנקודה היא

 ״אם :שאלה לשאול רשאי אתה ועכשיו
 הומוריסטן, אינך ואם קריקטוריסטן אינך
 הקטנים הציורים את שם אתה מה לשם

 לך אגלה שבוע? מדי הזה בהעודס האלה
 ציורים שתמורת כיוון כל, קודם הסוד. את

 סוף־סוף עצמי. את מקיים אני אלה קטנים
 דבר עצמו. את לקיים זכות יש אדם לכל

 אני האלה הקטנים הציורים בעזרת נוסף,
 שונים. דברים על דעתי את להביע יכול

 דעתו את להביע אוהב אדם כל וסוף־סוף,
הכל. וזה שונים דברים על

העם
□רגיל >0<מיפלגח״ עסקים

 מארש־ הבריטיים העיתונים ניגנו בחוץ
הודיעו הם להלווייה. והתכוונו עצוב, אבל

 הכנסת זיו״ר הליכוד ח״כ כיום -
שמיר. יצחק
 ההוצאה־ היתה שנה 25 לפני ••

ב ממנה ניצל ויעקובוביץ׳ בתוקף, להורג
שוחרר הוא יותר מאוחר זה. פסק־דין תוקף

ו זמנו, קודם מאסר־עולם, תקופת מריצוי
שונים. באופנים בפלילים הסתבך

 אל סופית לרדת עומדת ישראל מדינת כי
 עצמה, במדינה בפנים, אולם הכלכלי. הקבר

 היחידים והעסקים כרגיל. העסקים התנהלו
 עיסקי הם ישראל במדינת פורחים שעודם

המיפלגות.
 האכזרי הקרב התנהל באר־שבע ועד מדן

 המדינה, חוק המיפלצות. בין הילדים על
 למיפלגות, מאפשר המיפלצות, חוק שהוא

 להאריך ולפלגי-תת־מיפלגות לתת־מיפלגות
 בגיל ילדים חטיפת ע״י עולם עד קיומן את

 להסתיר מהן לרבות מאפשר הדבר הרך.
 טיבעי, מוות מזמן מתו שהן העובדה את

 לחץ ושיכנוע, טרור בעזרת צחנה. ומעלות
 השבוע המיפלגות השתמשו ותיגרות־דמים

ה רישום על הגדולה במערכה זה, בחוק
בבתי־הספר*. תלמידים

 לא התנהל המיפלצות בין המאבק אולם
 האימפריה במושבות גם האם. בארץ רק

ב נמשך הוא למדינה, הכפופות היהודית,
ה של העיקרית במושבה תוקפו• מלוא

 קרב- נערך ארצות-הברית, יהדות מדינה,
 איירווינג הראביי של קבוצתו בין הכרעה
אמ ציוני קרון את לחבר המשתדל מילר,
 לבין בארץ, ** הציוני־כללי לקטר ריקה
 את לנסר שביקשו אחרים ראביים כמה

 נעלות מטרות של בשדה־הקרב החיבור.
 החוץ למדיניות חדש תפקיד גם נמצא אלה

 קרובים בשדות קיימת שאינה הישראלית,
לשג ועד *** מראש־הממשלה החל יותר.

 המדינה מדינאי הופעלו ישראל**** ריר
 נכשלה. מדיניות־החוץ אולם זו. במערכה

 הצ״כ ניצחו הראשון בסיבוב התוצאה:
מפא״י. את

 החינוך מערכת פטדה שנה, 25 לפני *
 ל־ שהשתייכו זירמי־חינוך של בסיס עד

פוליטיות. מיפלגות
 ממרכיבי כאחד כיום המשמשת צ״כ, **

הליכוד.
 בן־גוריון. דויד ***

אבן. אבא ****

הממשלה
■רד וה1?ס1ה

 על הודיעה שהממשלה אחרי ימים שבוע
התח במשק לחיסכון החדשות הוראותיה

 מטרתה מעל המסווה בגלוי הורד בורה,
 ו־ עיתונאים רופאים, כשניגשו האמיתית.

 למישרד- אחרים חיוניים משרתי־ציבור
ב מפקידים הודו הקלות, לקבל התחבורה

ה ימות בכל הקלות לתת אפשר גלוי:
 בשבת, הקלות שום לתת אי-אפשר שבוע,

 הוא החדש ההסדר של האמיתי תפקידו כי
 * שר־התחבורה אשר הדתי, הגוש את לספק

בממשלה**. העיקרי נציגו הוא
 בהגבלות יותר הכלכלנים שהתעמקו ככל

 יותר. מפוקפקות להם ניראו הן כן החדשות,
 הניצול ואת העבודה פידיון את להגביר תחת

הש תהיה המכונות, משק של המכסימאלי
 את להוריד :בדיוק הפוכה ההגבלות פעת

ב ולהעלות 28ב-,)ף מכוניות־המשא תפוקת
וה המשא תחבורת מחיר את אחוז אותו

נוסעים.
 צורך ראה מפא״י, עיתון דבר, אפילו

 ״אילו הוא: כותב ההחלטה. את לתקוף
 צריכת את לצמצם למשל, להכרח, הגענו

 המעוניין לשר מרשים היינו האם הטבק...
 מה השבת?״ ביום העישון את לאסור

 יכול כיצד מסביר: התמים דבר שאין
 ההוראה את להוציא הדתי שר־התחבורה

 — המפא״יי ראש״הממשלה הסכמת בלי
ההסכמה. עבור ששילם המחיר ומה

המזרחי. הפועל איש פנקס, י.צ. *
 הדחיות המיפלגות של דומה ניסיון **

 במאמץ יוס־הכיפורים, מילחמת אחרי נעשה
בשבתות. הגבלות־תחבורה לכפות
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764 הזה העולם
19.6.52 תאריך:

חיאטרו
שנייה ילדותיות

על־ לאור שהוצא כתב־עת היה במאבק
 לפני האחרונות בשנתיים צעירים כמד ידי

 את רחמים בלי התקיף והוא המילחמה,
 הצעירים על כופים שהם וטען ״הזקנים״

 גלותית, השקפת־עולם החיים שיטחי בכל
 השקפת־ את לפתח לצעירים להניח במקום
שלהם. הארצישראלית החיים
 לא בבמאבק שהופיעו הרשימות מכל

 כמו רוגז מידת אותה אחד קטע אף עורר
 ילדותיזת אדוניקם, יי. של הקצר המערכון

 בפארודיה גילה, שנייה ילדותיות כי שנייה.
ה בתיאטראות השורר המצב את חריפה,

 זוג וביגדור, מיתה היו גיבוריו וותיקים.
 כי סבור מהם אחד כל זקנים. שחקנים

ב ראשי תפקיד לשחק יכול עדיין הוא
 בת)־זוגו בן(או אולם ויוליה, רומיאו מחזה

 מיתה קוראת לכן מדי. זקנה) (או זקן
צעי לשחקנית קורא וביגדור צעיר, לשחקן

 (כמו קואופרטיב הוא התיאטרון אולם רה.
להת יכולה אינה החלטה ושום בהבימה),

 הם לכן לה. יסכימו ששניהם מבלי קבל
ל בכל־זאת ומחליטים לבסוף, משלימים,

הצעירים. המאהבים זוג את שחק
מיכ כשניגש רעותו. כזרועות איש

 :בקושי נתקל המחזה, את לביים אלמז אל
 חיבר ולכן ערב, שימלא מכדי קצר הוא

ל כימעט קשורה שאינה שנייה, מערכה
 ממיתה, נפרד ביגדור הראשונה. מערכה

 לבסוף, אך הבמה. את בייאושה הנוטשת
 כמובן הם חוזרים הברקות, כמה כעבור

 מנהל ליש, בחסות רעותו לזרועות איש
התיאטרון.

 בן־ טלילה של הכישרוני מישחקם אף על
 אם ספק לוי ואליהו פוקס יהודה זכאי,

 אומנם זה. מחזה להציג לזירה כדאי היה
שע משך צופיו את לשעשע מצליח הוא

 אנשי-התרבות על רחמים ולעורר תיים,
 עולם סביבם קם הנה כי החשים המזדקנים

 גישה להם שאין מקורי, ישראלי חדש,
 זירה, של העיקרי תפקידה אולם אליו.
החוש מחזות להביא הוא ניסיונית, כבמה

 ר הארץ של האכזריות האמיתות את פים
המילחמה. אחרי הנוער ובעיות חברתה

אנשים
 חפצי־ גניבת אחרי שבועות שלושה >•
 בצלאל, ממוזיאון לירות אלף 35 בשווי ערך

 הקריקטוריסטן את ירושלים מישטרת עצרה
 לשעות יחזקאל, כפר איש גפן, מנחם
 החשד סיבות בגניבה. כחשוד מיספר,

 בצלאל, שומר אצל הופיע גפן (שהופרך):
ו לאפו, מתחת שאירעה הגניבה על לעג

 במקום, ששהה שוטר־חרש על־ידי נתבקש
 לא בשנית, משובתו על כשחזר להסתלק.

 בביצוע בו וחשדה המישטרה עוד פיקפקה
 אזרחית לבושי שוטרים שיבעה העבירה.

 בצלאל מאולם וסילקוהו גפן את הקיפו
 אחרי רק שוחרר גפן המישטרה. למכונית
 בגיבעתיים, שהה הגניבה שבליל שהוכיח
 הקרי־ בבית מירושלים, ק״מ 70 הרחוקה

צבר. שמעון קטוריסטן־הצייר
 שיצא כגין, מנחם חרות מנהיג #

 נפגש גרמניה, על חרם למסע לאירופה
 שארל הגנרל אחר, שונא־גרמנים עם

 במקום ורבע שעה ארכה הפגישה דה*גול.
(היו כשבגץ מראש, שנקבעה רבע־השעה

 בקשתו לפי עיברית, מדבר צרפתית) דע
הגנרל. של המיוחדת


