
 דיווח, פריו? •פנים 25 לפני לאור שיצא חזה״ ״העולם גלמו
 התפרעויות על כרמלה״, ״פוגרום הכותרת תחת וכצילום, בסיקור

 נער למוות נרקד הפרעות כמחלף זו. פעיר לערכים יהודים כיו
 כעיר הערכי ל״גנזו״ יהודים עשרות התפרצו וכתגוכה יהודי,

 הלורד של ביקורו על דווח ״כמדינה״ כמדור כו. והתפרעו
 ממצכיאי ויקטוריה, המלכה של (נינה מונטכאטן לוי הכדיטי

פ כוחות־הצי כמפקד למינוי ומועמד השנייה, מילחמת־העולם
הרא ״הזימריה״ את תיארו אהרות כתכות האטלנטי). אול,יינוס

 שטיין, מרדכי עורד־הדיו עם מישרד-הפנים של מאכקו את שונה,
״העיתון־הדמוקרט״׳. של עורכו

 נהרות ״על הכותרת תהת הכיא השבועון של הספורט כתב
 השונות האומות כני הספורטאים הישגי תיאור את הלסינקי״

 מאכקו את תיאר מישפט לענייני הכתכ הלסינקי. באולימפיאדת
 את ממנו שמנעה תל־אביב, בעיריית צבר שימעון הצייר של

 כתכה בגן־העצמאות. שכנה מוזאיקה כריכת על שמו חתימת
 של מאבקו את תיארה שנים 25 לפני הזה״ ב״העולם אחרת

ה מאת והכושי״ הנערה ״הפרוצה, כמחזה הישראלי הצנזור
נסקר העולם״ ״מכל כמדור סארטר. ז׳אן־פול והסופר פילוסוף

 האחרונים הקאגצלדים אחד שהיה פון־פאפן, פראנץ של סיפרו
 השלישי ברייד צבעיו והפך כגרמניה הוויימארית כרפובליקה

 אחרת כתכה וכרב־מרגלים. כשגריר שירת שאותו היטלר, של
 אחרי מערב־גרמניה את שפקד הכלכלי״ ״הנם את שתיארה
 מנצח איש איו שוב זו ״כתקופה כציטוט: נסתיימה תבוסתה,

 המנצח שלל. שאין מפני כשלל, זוכה אינו המנצח כמילחמה.
 סוקרו ״כמרחב״ כמדור המנוצח...״. את ליטקם כחובה רק זוכה

 לגבי עתידיות והערכות הפוליטיות, ההתפתחויות כהרחבה
 את שהדיחה המהפכה את קודם־לכן שבועיים שעברה מצריים

כת-הקצינים. ראש נג׳יב, הגנראל את לשלטון והעלתה המלך
ה צלם גולדמן, פאול של אמנותי צילום :הגיליון בשער

ישראליים״. ״פנים :הצילום את שכינה מערכת,

 וטוש ונתן1 * סאוטו דאן־פול נגד הישראלית הצנזורה
ריבו? אשכול האם * לשון־הרע על ״מעריב״ עורו את תובע

העם
ו - או א

 המשתכר לפועל משולה ישראל מדינת
 כזר, לפועל .200 ומוציא לחורש, ל׳׳י 80
 לעכור יכול הוא אפשרויות: כמד, יש

 הוא נוספות. ל״י 120 להרוויח לנסות יותר,
 ואו;במעשי* בגניבה הכסף את להשיג יבול
 מקרובים נדבות לבקש יכול הוא ׳שוד.

 הוצאותיו את לצמצם יבול והוא עשירים.
ל״י. 80 של לסכום עד

 מזה ידועות ד,ן החיים. עובדות הן ;אלד,
 אדם לכל בעולם, כלכלן לכל שנים ארבע
וה שהציבור מאחר אולם בארץ. רציני

 או יותר, לעבוד רצת כל גילו לא ממשלה
 רב רצת גם ואין רמת־המחייה, את להוריד
 בהרפתקות ולהסתבך ׳שוד למסע לצאת

 הרביעית: האפשרות רק נשארה מילחסה,
׳אמ יהודי של הנדבות חשבון על לחיות
 על לסמוך שקשר, אלא וממשלתה. ריקה

 מספיקות הן אין וגם ועד, לעולם נדבות
 בתחתית והולך המתרחב החור לסתימת
 פית־ על לחשוב נאלצו הבריות החבית.

אחרים. רונות
 חודשים כסה מזה והמחסום. השוד

 מעז אינו כמעט שאיש סודי פיתרון פועל
 עולים 100.000 כל בפומבי. אותו לגלות

 החבית בתחתית החור את מרחיבים חדשים
 שהם מכיוון נוספות, לידות מיליון בעשרה
 מחוץ- המיובאים וסחורות מזון צורכים
 רמת־ את להוריד ברירה כשהיתה לארץ.
ה את להקטין או הוותיקים של החיים
 הזמן״: ״ברוח החלטה נתקבלה עלייה,

בהת יורדת ׳והחלה לעלות, חדלה העלייה
לנקודח־האפם. מדה

 מאמץ על יוסף* רב הודיע השבוי
 שור תחסום לא :תנכ״י הוא הקו הייצוא.
 סחו־ את שמכר אדם, ;נאלץ פה עד בדישו.
ל הדולרים את למסור לאמריקה, רותקו

 היה נוספות סחורות ליצור כדי ממשלה.
ל היד, שאי־אפשר — לחומרי-גלם זקוק

 שהיה דבר פקיד, מצד רישיון ללא השיגם
 ׳את במיקצת שהזכירה בפרוצדורה כרוך

 :המחסום הוסר עתה הגיהנום. מדורות
ב להשתמש יכול דולרים המרוויח אדם
 צורך ללא חומרי-גלם, לקניית מהם חלק

נוסף. בריש״ון
 שלושה לפחות שיש פיתרון צץ בינתיים

 אב- בנימין ד״ר עליו: לבעלות הטוענים
 ועקיבא הצ״בי ספיר יוסף ד,חירותי, ניאל

 לחלוטין לבטל :הפיתרון המפא״יי. גוברין
 תשובת בארץ**. ׳שיטות־הפיקוח סל את

לא. הממשלה:
 יכולים אינם האלה הפיתרונ׳ות כל אולם

ה שהיא האמיתית, בתרופה להתחרות
 יותר המוציא פועל לכל הקלאסית תרופה

 או יותר, לעבוד משתכר: שהוא ממה
פחות. לאכול

 עת, באותה תמסחד־זהתעשיה שר *
ממשלות. בכמה שד־המיישפטים אוזר־כך

 להתממש עומד בינוול־הפיקוח רעיון **
ה של הכלכלי ממצעה כחלק אלה, בימים

החדשה. ממשלה

במדינה
כנענית פצצה
הטי אחרי:שאלמונים ׳הראשונות בשעות

 צבי דויד של לביתו פצצת־ההפחדד. את לו
ההת גברה (׳שר-התחבורה), הדתי פנקס

וב היומיים, העיתונים במערכות רגשות
 צורך היה עיתוני־ה׳ערב. במערכות עיקר

במהירות. להגיב להגיב,
 מעריב עורך קרליבך׳ עזריאל התיישב

 מסמר שהוא האישי היומי הטור ובעל
מו זו ״...בשעה :בחיפזון ורשם העיתון,

 ,,הכנענית הקבוצה אל העיקבות כל בילים
 בלילה זרקה שהיא החשד יאת ומעוררים

 ׳שר־ד,תחבורה. של לביתו הפצצה את שעבר
 ראש של ההתבדחויות מן ידועה זו קבוצה

 היתד, למאמר הכותרת עוזי*...״ דובריה,
הכנענית״. ״הפצצה

 עורך- ירדור, יעקב ד״ר ניגש השבוע
 הקבוצה חבר בשעתו שהיה הצעיר הדין

 קובלנה הגיש לח״י**, של הפאריסאית
 על קרליבך עזר״אל ד״ר נגד פלילית

 203ו־ 201 לסעיפים ובניגוד הוצאת־דיסה
 שהעונש עוון ,1936 הפלילי החוק מפקודת

 משלוש יותר לא הוא עליו המכסימאלי
 100 על עולה שאינו קנם או מאסר, שנות
יחד. גם העונשים שני או ל״י,

 קובלים: שלושה בשם הוגשה הקובלנה
 נרשם שלא גוף הצעירים, העיבריס מרכז

 הקובל בדירת היא כתובתו ואשר כאגודה
אמיר! אהרון הצעיר המשורר השלישי,

 המדור בעל קינן, עמוס של שם־העט *
בהארץ. ושות׳ עוזי
 מחברי עם ירדור נימנה יותר מאוחר **

אתגר. קבוצת מחברי והיה השמי המינשד

 משורר שלח, אוריאל הוא השני הקובל
 שהניח האדם רטוש, יונתן בשם הידוע

 ה־ הנוער לגיבוש הוועד לתורת היסוד את
 מרכז ויושב־ראש אלף*, וכתב־עת עיברי

הצעירים. העיברים
 פירסם קרליבך ד״ר הקובלים: טוענים

 כוונה מתוך בלתי־חוקי, באופן שפירסם את
 יתר־על-כן, הקובליס. על רע שם להוציא
הידו הקובלים, על טופלים הנ״ל הדברים

 ועלולים פשע, כנענים, בכינוי בציפור עים
 לתיתם הרבים, שינאת את עליהם להמיט

הרבים. בעיני בוז
:ספק בלי יהיה זה מישפט של העוקץ

 שם־גנאי, הוא השם 7 כנענים זה ■ומה זה מי
 שלח לאוריאל שנים מזה הודבק ׳והוא

ה ולאנשים לגופים גם אולם ולחבריו**,
 העיב־ מרכז יכול האם מדיעותיו. רחוקים

 המעליב ׳שכל עתה לתבוע הצעירים ריס
ז חבריו ואת אותו מעליב הכנענים את

 אין תהיה, אשר השופט החלטת תהיה
ו מעניין במישפט יזכה שהציבור ספק

 — כנעני מי מומחים מפי סוף־סוף ישמע
איננו. ומי

ספרים
קליעים בשישד• הקץ

 דפי מתוך מתגלה ב׳רנדוט פולקה הנסיך
רצון. בעל שוודי כאציל לירושלים, יומנו,

 בין פירסמו שבו הכנענים, ביטאון *
 יורם קינן, עמוס תמוז, בנימין :השאר
ואחרים. קניוק
 על־ 1944ב־ לרטוש הודבק הכינוי **

שלונסקי. אברהם המשורר ידי

111 הזה״ ״העולם
31.7,52 תאריך:

לח המתקשה דודף־שלום מוגבל, אך טוב
 תרגום במרחב. התככים למסווה מתחת דור

 שהופיע לעיברית, האו״ם מתווך של יומנו
 אינו שוב שנכתב אחרי ׳שנים ארבע כמעט

 העובדה גילוי מאשר יותר מיוחד בר־עניין
 מצבם היה ברנדוט לדעת כי הלא־ידועה

 ביותר רע )1948(ב־ הערביים הצבאות של
 לארץ־י׳שר׳אל פלישתם אחרי שבועיים כבר

הראשונה). ההפוגה (ערב
 הנקודות שתי ״מ. ם כעשרה גדוד

 הליגה מזכיר :המתווך בדו״ח המעניינות
 באשא, עזאם אל־רחמן עבדול הערבית,

 שמצא עד בראשונה ברנדוט התאהב שבו
 ה־ הדמות וחסר-אחריות. הפכפך הוא כי

 את שיעבר (שטרם שרתוק משה :■שנייה
 ׳רבות ומבחינות נבון, ״איש לשרת) שמו
מל סרנדוט את מונע זה אין נפלא.״ איש

 ■שאותה היהודית, הממשלה את האשים
 ואיבד, חוצפה של ב״עמדה שרתוק ייצג
 סיחררו לדע׳תו כאשר האו״ם,״ נציג כלפי

היהודים. ראשי את הצבאיים הניצחונות
הת מצרים מלך פארוק משעשע: פרט

 האחדות־ חוסר על השוודי הנסיך לפני לונן
 לפני קבל הירדני ץחו•ה ׳שר — הערבית
ה ופיקודה ירדן ממשלת בשם פארוק,
 יפי במשך היה המצרי הדגל כי צבאי,

 של מדיגלה ס״מ בעשרה גדול הקרבות
ירדן.

 העצמי ביטחונם על־ידי שנידחה בודנדוט,
 משך לעמוד הספיק ׳שעליו היהודים, של

 מלאה הבנה הבין במרחב, שהותו י׳מי מאה
(״ה החלוקה רעיון שבכל אי־ההיגיוון את

 שמיספר בנימוק זמן לאחר ישתמשו יהודים
 היהודי שהשטח עד בל־כך גדל העולים

 בדו״ח פשרה למצוא ניסה מספיק״) אינו
 לעצרת שהכין מכונת־כת״בה עמודי 90 בן

 כתקבת סיום למחרת .1948 בשנת האו״ם
 פולקה נרצח ,1948 בספטמבר 17ב־ הדו״ח,

 היהודית המחתרת ■איש על-ידי ב׳רנדוט
 רזה למשעי, מגולח ,30 כבן המולדת, חזית
 מתת- מיספר צרורות בו שירה מאד, וכהה

 שחדרו הקליעים ■שישה שמייסד. מיקלע
 ערב-שבת באותו השוודי הנסיך של לחזהו

שתוצ תיווכו לניסיון קץ שמו ירושלמי
 לכישלון נידונו הנתונים, בתנאים אותיו,

למפרע.

אנשים
 וגיזבו־-הסוכנות שר-האוצר משנשאל •
 הפקידים אחד עם דיבר אם אשכול, לוי

״1 צעקתי ״לא, :השיב בסוכנות, הגבוהים
 מתעתד כאילו ניראה שבו בשבוע :•
ישו המישטרה, של המפקח־הכללי עוזר
להת החקירות, אגף ראש שיף*, רון
 הסופר אחיו, ערך ישראל, ממי-שטרת גרש

 חשוב מי׳בצע שי|ל צהמרא) (שמעון מירד
 כובע וחבוש עטור־זקן :גמור איפול ■תחת
 ח׳ברתדלעבודד, את ל׳אשה הצעיר שיף נשא

 השחר־ מייסנר חווה הארץ, במערכת
 ישורון ■שינה מירד של נישואיו ׳אחרי הורוה

 השירות את לנטוש שלא והחליט טעמו את
במישטרה.

 בין נדד ו.שות׳ עוזי שהמדור אחרי •
 שלנו) (הארץ כנימין ביניהם רבים, ■שות׳

 חפר, וחיים המקורי ה״עוזי״ תמוז,
 עורך- :קבועים בעלים סוף־סוף לו נמצאו
 לשעבר זיו, אריה הארץ של הלילה
בתל־אביב. המנדט ממשלת של ראשי צנזור

 וגיבורה לשעבר, הנפט צינור משל *
 לא־ שנפטר שכאלה חיים התוכנית של

מכבר.
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