
 בדיו? שנים 25 לפני לאור שיצא וזזה״ ״העולם גיליון
 ושיטות העיתונאות לסיגנון יקר״ ״קורא מדורו את הקדיש

 רוכינגר, דויד בירושלים, ■השבועון מערבת ראש של העבודה
 מילוו־י ריבוי מפאת בישראל. לייף״—״טייס כצלם כיום המשמש
 כתבת־תחלויר המערכת פירסמה 1952 בליין הארץ בחופי הטביעה
 לכתבות־ גדומה שפת־הים״. על ״מוות הכותרת תחת מצולמת

 גם מזכירה עת, כאותה השבועון של אחרות מצולמות תחקיר
 הישראלית הטלוויזיה •טל כתכות־התחקיר סיגנון את זו כתבה

 של דבריו מובאים הכתבה בגוף כרם. שני״ ״מבט כתוכנית
 אזרחים שלושה של חוויותיהם אכינרי, אמיל הנודע המציל

 מפני שונים מניעה ואמצעי לסיבות, הערכה מטכיעה, שניצלו
זה. אסון

 צוות הביא כחושד״ מאירה חיילים ״אחוות הכותרת תחת
 של התפתחותה תדליד את •שנים 25 לפני הזה״ ״העולם פרשני

 מוהאנדס של מנעוריו החל כדרום־אפריקה, הגזענית האידיאולוגיה
למדי ועד שם, עכרו שנעוריו גאנדי (מהאטמה) לאראמצ׳אנאט

 הדרום־אפרילאית, ראש־הממשלה מאלאן, דניאל הכומר של ניותו
 דיכוי כי שהאמין הגיזענית, והשינאה הריאקציה סמל שהפף

 כי נקבע ההערכה דברי שאר בין האלוהים. מצוות הוא הגזעים
 נגד־לבנה־ ,שחורה לאומנות ל״טיפוח להביא עלולה זו מדיניות

 סיני סטודנט של דרכו מתוארת העולם״ ״מכל כמדור קיצונית״.
ההיס בימת לעבר הסיני התיאטרון מבמת צ׳ו־אן־ליי ב־טב צעיר

העולמית. טוריה

 תיאר ג׳ייקובס, מונטי בארצות־הכרית, הזה״ ״העולם כתב
 היורדים מושבת של המשמעותי גידולה את ״הפזורה״ כמדור

 אלוף־ של דיוקנו תואר החודש״ ״איש במדור בקנדה. הישראלית
 התקרר״, לא ״הר־הגעש הכותרת תחת עצמון עקיכא מישנה

 הגדנ״ע לחניכי 1952 בקיץ שאירעו אסונות סידרת אהרי וזאת
באדן.

 הזה״ ״העולם מערכת פתחה כדיוק שנים 25 לפני השבוע
 כדומה לכן״. כ״מטכ״ל יותר מאוחר שנודעו מאמרים, בסידרת

 שאלה שטי: ״שלום המאמר ניתח כעיקכותיו שבאו למאמרים
 הטה־ בטחוללי הטמונות הפוליטיות האפשרויות את מהיר״ של

בהן. להבחין ישראל משליטי שנבצר תכונות המצרית, פיכה
 ברנשטיין־כהן מרים הוותיקה השחקנית :הגיליון בשער

 יצחק לשחקן נישואיה בטכס גור, אביבה השחקנית לכתה, נושקת
 העלילה סיפור תקציר מובא הגיליון של האחורי כשער שילה.
 דוש. המערכת, קריקטוריסט של ידיו מעשה ההוא״ כעולם ״רותי

 מתארות הבא״ כ״העולם רותי של הראשונות פרשיותיה 14 תקציר
 של והפוליטי החברתי האישי חייו הווי את סאטירי כאופן

׳.50ה־ שנות בראשית הישראלי
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מומס וויו אלוף את מנצח שוה יצחק אלוף * סוף!

העם
ל ־ בתים ב י דמי א

 הסוכנות־הי־ משרדי סול המידרכה על
 את פעם ■שאיכסן הבית בתל־אביב, הודית

 נראה הרגל, את שפשט לפני אשראי בנק
 על קבע של מוסד כמעט שהפך המחזה

 ותבעו רעב ■שבתו חדשים עולים :זו במה
 שיד טענו הממשלה נציגי מיידי. שיכון

■ותי אזרחים ואילו בדבר, הקומוניסטים
ה העולים של חוצפתם על התלוננו קים

 הוותיקים, הם, ישבו לא ■האם חדשים.
 לארץ -סבאו שעה באוהלים, שנים משך
1 שנה 30 לפני

דבר, בעיתון בלתי־צפוייה, בפינה אולם
 נשב־ אמיתות כמה שהשמיע סניגור קם

 שהקים חדש עולה שבתאי, ק. כתב חות,
מתעל העולים... ״מבקרי :משק לעצמו

 :אחד ויסודי פעוט מדבר כל ראשית מים
 ובעיקר בראש אלינו באים המגבית כספי

 הבאים ליהודים קורת־גג מתן למען...
ארצה...״
יהו בעיתונים עדינה. נקודה יזו היתד,

 מודעות־ענק מופיעות בחוץ־לארץ דים
 כי מאירסון* גולדה דברי את המצטטות

 דה־ ,חדשים עולים 40,000ל־ -סיכון דרוש
 בתים!״ להם ״תן בקריאה: מסתיימות

 את מקבלת ■שהמדינה היא הפשוטה האמת
 לצרכים בהם ומ-סתמשת התרומות כספי

ומכו דירות מזון, לקניית גם — אחרים
הוותיקים. לבני־הארץ ניות

אוניוח
ע טב ר ה ח בעיות ב
 חיי השתכשכו שנים חמש לפני בדיוק

עוג כשלידם גרמני נמל במי אנגלים לים
 מיטען עמוסות אונ״ות־מילחמה שתי נות
 ברזל, סוגרי בתוך כלוא יהודים עולים של

 על שמש ■ומוכה צמא מצפיפות, נאנק
וה הצנומות גופותייו ועל הגלויים רא-סי׳ו

 !״״מים מילמלז הצחיחים הפיות מיוזעות.
עצורה. בנשימה קיללו והלבבות

 הגיעו אשר המעפילים 4500 אלה היו
 אל־ בתנאים חיפה לנמל לפני־כן חודש

 אוניית על — כמוסות ובתיקוות אנדסיים
 בעבר -ס-סימשה גוף •סחורת מעפילים

 הותקנו עץ מיבני וא-סד ספינת־נהרות,
 יציאת :אנשים לקיבול במיוחד עליה

.1947 אירופה
 הוד־מל־ של במצוד ■נתפסו המעפילים

 וד,אוניה ולגרמניה, לצרפת הוחזרו פותו,
ספינות :אחיותיה שאר בין לעגון נשארה

 שרת עת באותה שהיתה מאיר, גולדה *
 שי־ על מופקדת והיתה והבינוי העבודה

 שהגיעו החדשים העולים רבבות של כונס
ארצה.

צי-הצללים. של ההעפלה ואוניות
 חיפה, נמל את האנגלים אחרון כשעזב

הישר למדינה זה צי אחריו השאיר הוא
 מהאוניות כמה שופצו הזמן במשך אלית.

 בתחילה בים: להפלגה מחדש והוכשרו
למשאות. אחר־כד עולים, להבאת
 לגרוטאות. נידונה אירופה יציאת אולם

 זמן ובמ-סך בפירוקה, עוסקים החלו מאז
 מיותמת, חלקים־חלקים. ■ממנה הוסרו רב

 ליד שנים במשך עגנה עכברושים, מלאת
 השרשראות אשר עד בחיפה שובר־הגלים

חלודה. העלו קשורה היתד, שבהן
ש רעיון בעלי כמה נמצאו 1951ב־

 שיבטא למוזיאון האוניה הפיכת עיקרו
 הרעיון לבטיה• על העברית ההעפלה את
 וכרגיל היוזמה, •חסרה אולם טוב היה

 סמויים. עיכובים צצו זה מסוג במיפעלים
 להיות חיפה בנמל המעגן החל בינתיים

להו תכפו הנמל מינהלת ודרישות צפוף׳
 חברת מהמקום. אירופה יציאת את ציא

זה. תפקיד עצמה על קיבלה שוהם

 ד,אוניה בעיית נפתרה שעבר בשבוע
ה בעניין: התערב כשהטבע סופי, באופן
 ה־ של העליון בסיפונה פגע העז שרב

 אנשי דליקה. ופרצה עץ, העשוי אוניה
 ספיגות־ בעזרת האש על ■השתלטו הנמל

 ה- ניגררה ימים מספר וכעבור כיבוי,
מהנמל. חוצה המפוחמת אוייזה

 ספק מישהו העיר השער, את כשעברה
 כאן היה ״אילו ברצינות: ספק בצחוק
מ אהרונוביץ, יצחק (רב־החובל ,אייק-

 רב־חובלה שהיה שביתת־הימאים מנהיגי
 את מכבה היה בזמנו) אירופה יציאת של

בכ&ות־ידיו.״ אפילו השריפה

חיפה
ה ר ה של □,ב על ומטה מ

חושי אבא גילגל רבים חודשים במשך

מעפילים הורדת אחר 1947 אירופה״ ״יציאת
מעפילים ועמוסת גוף שחורת

שריפה כיבוי כשעת 1947 אירופה״ ״יציאת
שרשראות ומוחלדת עכברושים מלאת

775 הזה״ ״העולם
4.9.52 :תאריך

 דיבר לא הוא ביליבו• הנועז הרעיון את
 מחזיק שהוא ידע הוא איש. עם כך על

הקו בניין את למוטט העלולה בפצצה
 בעירייה המפא״יית־דתית-מפ״מית אליציה
בארץ. חסרת־תקדים סערה ולעורר

 קטנה איילה של דמות היתד, לפצצה
 באד־ חרסי אבא כשביקר לפסל. בסקיצה

 ■של הרבים הפסלים את דאה צות־הברית
 הפזורים לאומיים וגיבורים ציבור אנ-סי
 חושי: אבא הירהר המדינה. ערי בכל

 ונייפה בעירנו, פסלים נקים לא מדוע
1 זכיכרותינו גנינו את בהם

 -סכל סבורה ■היהודית המסורת אולם
 של דמותם את המראה פסל או תמונה
 שום הקודש. חילול הוא 'אלוהים יצורי
 מסורת להפר העז לא עדיין ציבורי מוסד

לקו איך־שהוא, זקוק, מוסד כל כי — זד
הדתיים. לות

רא ניסיון לעשות החליט חושי אבא
 להקמת לגשת העז לא עדיין הוא גם שון.
 למשל האלמוני, החייל — אדם של פסל

 ויפה קטנה שחיה החליט הוא אך —
 לעקוף כדי השערוריה. עוצמת את תקטין
תק מלבקש נמנע בעירייה סוער ■ויכוח

הרגי האבא־תושית ובדרך — עירוני ציב
פרטיים. ממקורות הכסף את גייס לה

פנור בגן המבקרים ראו ■שעבר בשבוע
 המקומות באחד חושי אבא של יצירה מה,

 חיפה, על ,משקיףוד בארץ ביותר היפים
 איילה של יפה פסל ועמק־זבולון, המפרץ

 כשעופרתה מים ללגום ,ראשה -המרכיבה
 את עצרה חיפה לרגליה. רובצת הקטנה

 את תפצה שהאדמה ■והמתינה נשימתה
 איילתו. ואת ראשיה,עיר את ותבלע פיה

 האיילה הנועז: ניצח תמיד כמו אולם,
 של ברקים רסום בנחת, ללגום המשיכה

 הלבן. גופה את ריסקו לא מטה או מעלה
 לידה, הוצבו הדבר את להבטיח כדי אך

ראש• שומרי כמד, בלת-י־בולט, באופן

מהל לעצמם שמצאו הזיכרונות בין י•
 :שדה יצחק של •פטירתו אחרי כים

 הפלמ״ח אלוף של הראשונה פגישתו סיפור
 ההגנה, יועץ האמריקאי, הקולונל עם

 המיפגש *. מרכוס סטיון) (מיקי דויד
רוט בשדרות שדה -סל בחדרו ■התקיים

 גלילי. ישראל ביוזמת בתל־אביב שילד
 מתיחת תחרות :במיפג-ס הראשון הנושא

יסדה. יצחק :בתחרות המנצח קפיצי־כיוח.
 אוהב־הזסר החוץ שר כשהופרע •

 קרי- קוראי מקהלת על־ידי שרת משה
 לעבר קרא בכנסת, בוויכוח אזת־הביניים

לפ שתהא מקהלה, כבר ״אם מפריעיו:
 יושב־ אולם יאחד)!״ (בקול אוניסונו חות

הס לא שפדינצי,, יוסף הכנסת, ראש
 ה־ לא! ״לא, לשרת: והזכיר לכד כים

נגמרה.״ כבר זמריה
בן־גור־ דויד הביטחון שר בצאת

היל לתימרון ידין יגאל והרמטכ״ל יון
 בסיפרות: הביטחון אישי שני עסקו ד,ים,

 (זאת שפינתה על ספרדי ספר קרא בי״ג׳י
 שקיבל בספרדית שעורים -סני סמך על

 עיין ידין לים), עיימו שנטל ומילון ביבשה
 ובדו״ח ארכיאולוגיה בספר חליפות

 פעולותיו על מאוגטכאטן האדמירל
ה במילחמת־העולם בנות־הברית כמפקד
אסיה. בדרום־מיזרח שנייה,

 בטעות הפלנו״ח חיילי על־ידי שנהרג ♦
 דרגת מותו, אחר וקיבל. לירושלים בדרך
בצה״ל. אלוף


