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 הל,דיש בדיורן, שנים 25 לפני אור שראה הזה״ ״העולם גיליון
הגדו לאחד הגדודים״, ״אחד הכותרת תחת מצולמת פתכת־ענל,

 חנוכת לרגל התכנסו ששרידיו ״גיכעתי״, חטיכת של הל,דכייפ דים
 - לנגב פרידתו ״החלד, נחל,ל, עליה הגדוד, לחללי מצכת־זיכדון

 זו כתכה עומדה המקובל, העימוד לסיגנון בניגוד אותנו״. זכור
 בו קולקטיווי, באלבום־תמונות שנידאו תצלומים עמודי בשני

הנדוד. של מילחמתו מסבת הועלתה
 ■הכותרת תחת כתבה הובאה הכלכליות, ההל,ירות כמדור
הסתב את תאר הבתבה גוף ?״, — או ליקויים — ״,עמידר׳

 כתבה הלאומית. המגורים חכרת של הראשונה הכלכלית כותה
 כמחירי כשר ״מה הכותרת תחת אור ■טראתה נוספת, כלכלית

 הסולם לראש הנהגים עליית תוזליד את תיארה *״ ,המקשר׳
התח במחירי הקיים העיוות ואת ׳,50ה־ שנות בראשית החברתי

הציכורית. בורה
 שנים, 25 לפני השכוע הביא, השבועון של ״אופנה״ מדור

לולה האופנאית של לדיוקנה שהוקדשה עמודים שני בת כתכה

בדיות דייו־מישש שהוא נשיא

*06 251/0/
שהדי מהפכה בישראל, הלבוש במהפכת שהחלה הראשונה כר,
והסראפן. הכחולה החולצה מיכנסי־החאקי, את מהרה עד חה

 הזה״, ״העולם מערכת חוקרי צוות של מיוחדת״ ״חקירה
 הכלכלי״ ״המהפך את תיארה שנים, 25 לפני השבוע שפורסמה

 יוסף, דוב של הצנע מדיניות הדחת עם בארץ שהתרחש הראשון
 מתוף הכלכליים. ולמישרדיה לממשלה הכלליים״ ״הציונים וכניסת
 ״הציונים את שהינחו הכלכלה ערכי אותם כי מסתבר זו סקירה

 יורשיהם את גם כיום המנחים הם המאה רבע לפני הכלליים״
בליכוד. הליברלית״ ״המיפלגה הטיכעיים,
כר. לולה האופנה יוצרת :הגיליון בשער

 חושה ממשוח # בגו
העוביס עם נוסו גשו שרפת * נתי־השלגוע שניתח

ת ו א י ש נ ה
שרת א■1דו3

שלו בת הצנועה, דירתה כי לשער קשה
 תצליח בן־צבי, מישפחת של החדרים, שת

 סימלי מרכז היותה בעול רב זמן לעמוד
המא כל שנעשו בעוד ישראל. למדינת

 להסוד הדרושות העבודות את לסיים מצים
הירו טלביה בשכונת שוקן** חווילת את

 הנשיא נאלץ היה ה$שיא, לארמון שלמית
שהו איבן־גבירול, שברחוב בביתו לפעול

 לפני עד למגוריו ששימש הצריף תחת קם
רבים. לא חודשים

 השני כנשיאה בן־צבי יצחק נבחר מאז
 שטח- כימעט הדירה הפכה המדינה, של

שהת דואר עובדי לתוכה: פלשו הפקר.
אפו רוכבי-אופניים טלפונים, ותיקנו קינו
 אלפי של בלתי־פוסק זרם ששפכו רים

אור לכיבוד נודד מיזנון עובדי מיברקים,
 כמו־כן פרחים. שהביאו ושליחים חים,

מת תמרים, ארגזי שני השבוע שם הושמו
הירדן. בעמק היישובים אחד נת

ס. הארכיון  קודם ששימש ממה ככי
 המיטות, הוצאו הנשיא של כחדר־השינה

 אחד ליד שולחנות־כתיבה. בשני והוחלפו
 כרמל, (יוסי) יוסף סגן־אלוף התיישב מאלה

 ליד הנשיא: של הקבוע שלישו שנתמנה
 שרכשה מזכירתו, רוזן, דורית — השני,
 אצל השאר, בין מקיצועי, ניסיון בעבר
 הציונית, ההסתדרות נשיא מוצקין ליאו

 רוזן: המזכירה, נאנחה בן־גוריון. ודויד
לבוא נאלצתי זה לתפקיד נתמניתי ״מאז

 מיפו, מישלחת עם בערבית לשוחח 9
והמשולש. חיפה
 בית לוח מעל הלוט את להסיר 6

בדיהודה. אליעזר
 מודיעין. לפיד את לידיו לקבל <•
הממשלה. התפטרות את לקבל י•
 סיעות 14 נציגי לדיעות להקשיב •

החדשה. לממשלה ביחס הכנסת
 קפח ספלי 80ב־ האורחים את לכבד >•

(בממוצע). ליום תורכי

הממשלה
לגברי□ ש״ך העולם

 חבר-כנסת, להיות רוצה נורמאלי עסקן
 לפני שר. להיות רוצה נורמאלי חבר־כנסת

 רוצה נורמאלי שר כי גם התברר שבועיים
ה מרבית נגרמו השבוע אך *. נשיא להיות
 הבורסות 15ל- המועמדים על-ידי צרות

 משלושה המקיפות, הגדולות הירוקות
 אולם במרכז הממשלה שולחן את צדדים,
הכנסת.
העצ הליברלים (כיום הפרוגרסיווים אצל
כשהת בעייה: כל התעוררה לא מאים)

 המישפטים, תיק להם יימסר כי ברר
 יתפוס רוזן פינחס הד״ר כי ברור היה
בשימחה זאת עשה לא הוא הכורסה. את

 — (כיום המזרחי מטעם שר־הדואר *
נורוק. מרדכי הרב מפד״ל),

 הלוך לקפץ לו נמאס כי ידעו ידידיו רבה.
מת הוא וכי לה, ומחוצה לממשלה וחזור,
 משגשג כעורך־דין פרטיים לחיים געגע

ומצליח.
 המיפלגה (כיום, הציונים־הכלליים בין

בדמו גדולה, בעייה התעוררה הליברלית)
 רבת אם־המיפלגה פרסיץ, שושנה של תה

 כורסאות. ארבע עמדו לחלוקה הפאתוס.
מנ שני רוקח, וישראל ברנשטיין פרץ
 הראשונות שתי את תפסו המיפלגה, היגי
 הכורסה נמסרה אילו אולם ויכוח. ללא

ה שדרש כפי פרסיץ, לשושנה השלישית
 — אחד כיסא עוד רק נותר היה צדק,

 סר- ליוסף למוסרו אם היתד, והשאלה
 ליוסף או ברנשטיין, של הקו מתומכי לין,

רוקח. ישראל איש ספיר,
 פר־ שושנה כשפלטה נפתרה הבעייה

 רוצה איגד, כי המליצה, לתיפארת סיץ,
 שהספיקה לפני עוד ■כזו. בממשלה בכיסא

ל שייך העולם הכיסא. נתפס להתחרט
גברים.

ה בדמותו התממשה המפא״יית הבעייה
 שר־ להיות רצה יוסף יוסף. דוב של מוכרת
 כיש- את הוכיח כי סברו ורבים האוצר,

אש אולם אשכול. מלוי יותר לכך רונו
 שעליו הרעיון מן כלל התלהב לא כול

 זה־עתה. נכנס שאליה מישרתו, על לוותר
 לו גרמה כבר המיפלגה כי התלונן הוא
 ממישרד- בשעתו, אותו, כשהוציאה עוול

שם. לחדרו מתרגל שהחל ברגע החקלאות
 במישרד־ נשאר והוא שיכנעו, דבריו
 שהסעירו הדמויות אחת יוסף, דוב האוצר.
 והכלכליים הפוליטיים החיים את ביותר

 שר־בלי- והפך לפינה נדחק המדינה, של
תיק.

 שלי היחידה זו השימלה: באותה יום־יום
 לשמש כדי גדולים די כיסים בה שיש

 מקום לחם שאין הניירות לכל ארכיון
 מנהלת אני למעשה, הארעית. בלישכה אחר
ברכי.״ על המישרד את

 הנשיא הארעי: הסידור מן נפגעו כן
 ונאלצו מדירתם שהוגלו ורעייתו, עצמו
ולה בניין, באותו השנייה, לקומה לטפס

 דד בנם, מישפחת אצל דיירי-מישנה פוך
ילדים***. שני כוללת

ח טי מל מילא. - חליפח :לא - ש
 כאילו רושם בן־צבי יצחק עשה לא זה בד

 כמעט שהפכה צניעותו, את לשנות חפץ
 הטכס על שהממונים פרסי שטיח אגדית.

 ארונות־ספ- המלא לחדרו, להכניס רצו
 :התוצאה החריפה. בהתנגדותו נתקל רים.
 המזכירה, של בחדרה פרשו השטיח את

 לקשט מוסיפה הנשיא לישכת שאת בעוד
 נאלץ הוא שנייה בנקודה אולם מחצלת.
לת אליו שנשלח ויינבאך, החייט לוותר:

 בהזמנה זכה שחורה, חליפה עבורו פור
שבעז העובדה הנשיא. התנגדות למרות

 ארוך: ויכוח אחרי אותו, שיכנעו רתה
כהה. חליפה יש לבן-גוריון גם

 היה כלל, צנוע היה שלא האחד הדבר
ב החדש. הנשיא של היומי עיסוקיו לוח

 מרוב משלחות לקבל הספיק השבוע משך
וכן: לבקרו, שבאו הארץ חלקי

 מוזגה ש הירושלמית, התחבורה חברת *
אגד. עם '50ה־ שנות במחצית

 והיא שוקן ארכיון בה מצוי !כיוס **
 המדינה. נשיא לרשות לבסוף נמסרה לא

 ראש־המח־ של מעונו מול שוכנת החווילה
כיום. שלה,.
 מיל־ בקרבות נפל עלי, זזשני, הבן ***
השיחרור. חמת

 השנייה. לכנסת הבחירות לפני ורבע שנה קאופמן הנס הצלם על־ידי צולמה זו תמונה
 בתל־אביב ״מוגרבי״ בניין חזית על הכלליים והציונים מפא״י של הענק שלטי שני

 :כמו בתארי״חיבה זו את זו כינו הגדולות המיפלגות שתי רבה. התרגשות עוררו
 — מדינה והורסי אדומים מונופוליסטים, בולשביקים, שוק־שחור, אנשי ספסרים,

הבחירות. אחרי שקמה בקואליציה לשתף־פעולה מהם מנע שלא דבר
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791 הזה״ ״העולם
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ם י ט ש י מ
שר עוד נשרף ג

 את הראשונה הכנסת חברי כשקיבלו
 כי לדעת נוכחו שלהם,' פינקסי־הצירים

והער העיברית בשפה מודפסת התעודה
 היו אולם בשקט, כך על עברו רובם בית,

 יותר בגלוי, שהתרגז האיש שחתרגזיו. גם
בן־גוריון. דויד היה מכולם,

הכרטי את שהדפיסה הכנסת מזכירות
 השפה :וצדקה איש, אומנם שאלה לא סים,

בהת במדינה. רישמית שפה היא הערבית
 היו במועצתו (הבריטי) המלך לדבר אם

 אנגלית, :רישמיות שפות שלוש, בפלשתינה
 השילטון סידרי פקודת ועיברית. ערבית

ה השפה רישמיות את ביטלה והמישפט
בערבית. פגעה לא אך אנגלית,

 ממשלתו של היסוד קווי בין השבוע,
 החליט כי בן־גוריון דויד הודיע החדשה,
הער השפה את לבטל זה, מצב לשנות

 הודיע הוא שנייה. רישמית כשפה בית
 היא העיברית ״הלשון שלו): (ביוזמתו

 הערבי למיעוט זכות עם שפת-המדינה,
בלשונו.״ להשתמש

חתי על הכרזה הופיעה זו הודעה בצד
 ולשיתוף־פעולה לשלום־קבע הממשלה רת
 שיוויון מתן על וכן השכנות, הארצות עם

 אלה היו במדינה. הערבי למיעוט גמור
 נשרף, בינתיים אך מאד, יפות הכרזות
 והעולם ישראל בין אחד גשר עוד בשקט,
הערבי.

□ י ע ו ש ע ש
<״י

סולק הסיוט
 בישראל, הקולנוע בתי החליטו כאשר

 אד שערי את לסגור רבים, היסוסים אחרי
ה כי האמינו שלא רבים היו למותיהם,

 :ביניהם הפועל. אל אי־פעם יוצא איום
עצמם. בתי-ר,קולנוע בעלי

שהת עסק בעל על לבדיחה כי מסתבר
 השיב ואשר הרף, ללא מפסיד שהוא לונן

 העסק: את לסגור לו שאמר ידיד לעצת
במצי בסים אכן יש אתפרנס?״ ״וממה

 לבעלי עולה היתד, האולמות סגירת אות,
הש מאשר גדול בהפסד בתי־ד,קולנוע

פתוחים. ארתם
ההש החלטת שהתקבלה אחרי כן, על
בלי מכרסמת עמוקה חרטה החלה בתה
 בעלי כולל הכל, להפתעת מהם. רבים בות

ש בילבד זו לא עצמם, בתי־ד,קולנוע
 המשבי- אלא הפועל, אל יצא לא האיום

ה ראשי הסיבה: בניצחון. יצאו אף תים
 למלא עוזרים שמיסי־ד,שעשועים. עיריות,

 מלוא את הפעילו הריקות, קופותיהם את
הס שנכנע, מישרד־האוצר על השפעתם

 של התענוג בעד יותר ישלם שהקהל כים
 לכיסו כולה תתגלגל זו תוספת סרט. ראיית

בית־ד,קולנוע. בעל של

ם י ש נ א
 :בענוותנות ז׳בוטינסקי ערי אמר •
 שהייתי כיוון טוב, מתימטיקאי נחשב ״אני

הראשו בכנסת ביותר הטוב המתימטיקאי
 ופרש חרות, סיעת חבר היה (בה נה״

 ערי קיבל בכל־זאת כנעניות). נטיות בגלל
 כמתי- בטכניוןי, הוראה תפקיד עצמו על

מטיקאי.


