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 בדיזל], שנים 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון

 | זה, ביבם לקיבוץ ״הראל״, הכותרת תחת מרכזית כתבה הקדיש
 זה, קיבוץ הפלמ״ח. של ״הראל״ חטיבת ותיקי בידי •שהוקם

 בשבת, שכת מדי עורר הקיבוץ־הארצי, קיבוצי עם שנימנה
 אופוזיציה ושימש הדתית, הכפייה נגד מחאה הפגנות בירושלים,

הצעיר*. השומר קיבוצי בין שמאלית
 יישוב של הקמתו סיפור הובא הגרב״ בוכע ״בצל במדור

 שהקמתו חפיר, אל עוג׳ה מול בגבעות רחל״, ״גבעת בשם חדש
 וישראל. מצרים של הבינלאומי בגבול רבה צבאית מתיחות עוררה

 של ומישפטה לכידתה סיפור הובא בגרוש״ ״רצח הכותרת תחת
 המשטרה אשר בת־ים, בגבעות שהתמקמה מסוכנת כנופיית־פשע

ערף מיוחד״ ״ראיון רצח. מעשי ארבעה של ביצוע לה ייחסה

 סאל־ ארמן והמחזאי הסופר עם במערב־אירופה אלמז מיכאל
**. קארו

 תחת שנה, 25 לפני השבוע הזה״ ״העולם של האחורי בשער
 סידרת אור ראתה השממה״, את נמר חבר כבש ״כיצד הכותרת

 של חרוזיו כליוויית לוריא רענן הקריקטוריסט של קריקטורות
אורני.

 להקת רקדנית ביג׳ין, נכנקה הבאלרינה :הגיליון כשער
 עם שביקרה מגוסלביה, בזאגרב, הלאומית האופרה של הבאלט
באדן. להקתה

* הממשלה מראשות להתפטר עומד בךגוויוו דויד
המצרים * בעירום ת 1 נרי סיו מי ־ הוירוס 1 בו
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העם
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 משה כרגיל. התנהלו המדינה עיסקי
 החלטות הממשלה, ישיבות על ניצח שרת

 של פניהם אולם נוסחו. איגרות נתקבלו,
 סוד הרגיל. מן מתוחים היו המדינה ראשי
 של התפטרותו במסדרונות: הילך גדול

 בך דויד ושר־הביטחון, ראש־הממשלה
גוריון.

שבו כמה לפני כבר מוזרה. חופשה
 מבלי מחרה, לחופשה בן־גוריון יצא עות

 מפוצצות הודעות אף על גבול. לה לקבוע
 היתה בענייני־ביטחון, מטפל בי־ג׳י. כי

 מאז הראשונה הפעם זו כי הפשוטה האמת
 ה- רסן את בן־גוריון השמיט המדינה קום

 גם הקץ הגיע השבוע ממש. מידיו שילטון
ספק, כל עוד נשאר לא זה. למצב־לא־מצב

 פורק זו, כתבה פירסוס אחרי קצר זמן *
 בראשותו מפ״ם הנהגת על־ידי הראל קיבוץ

 להתגורר עברו חבריו ורוב יערי, מאיר של
 יעקב קרוון, דני האמן ביניהם, בתל־אביב.

נוספות. מפתח ודמויות אגמון,
 לפני הוצג הזעם״ ״לילות שמחזהו ״

 ראש־ ולבקשת הקאמרי, בתיאטרון שנה 25
 מנוסחו הושמטה בן־גוריון, דויד הממשלה

״להשתין״. המילה העברי

 את האחרון ברגע בן־גוריון ישנה לא אם
 תוך בממשלה תפקידיו מכל יפרוש דעתו,
שבועות. שישה

 בצמרת שייווצר החור העצר. יורש
 דויד של הסתלקותו עם והמיפלגה המדינה

 אזרחי הם מעטים עצום. יהיה בךגוריון
 ריכז מידה באיזו בדעתם המעלים המדינה
 בידיו המדינה עיסקי ניהול את בי־ג׳י.
 כימעט של מרכדז־,עצבים היה הוא ממש.

 הערבי. והמיעוט החוץ הביטחון, ענייני כל
 ענייני כגון התעניין, לא שבהם עניינים

מתמדת. באנדרלמוסיה שרויים היו משק,
 ראשות־ אדרת היתד, הוותק, הגיון לפי

 שר־ של שכמו על ליפול צריכה הממשלה
 אינו כמעט איש אולם שרת. משה החוץ,
 שרת ברצינות. זו אפשרות בחשבון מביא
 וכמנהל מיפלגתי כתכסיסן מצטיין אינו

 במיפלגה מחבריו ורבים שילטון, ענייני
 מדיניות כמתווה בכישרונו אפילו מפקפקים

 כוח־ביצוע היותר, לכל בו, רואים הם חוץ.
*. טוב

 מועמד בהיעדר מדופלם. תכסיסן
 שנים עשר תוך ששכלה במיפלגה, אחר
 — שיעור־הקומה בעלי מנהיגיה כל את

לאלי ועד כצנלסון וברל גולומב מאליהו
 5ש בחיקו השילטון ייפול — קפלן עזר

לבון. פינחס בן־גוריון, של האישי בחירו

 ״העולם מערכת שמנתה אלה סיבות *
 לכהן שרת של יכולתו לפסילת הזה״

 נפילתו את לבסוף הביאו כראש־ממשלה,
זו. מכהונה

 מבחירה לגמרי מאושר היה לא איש אולם
 לבון־, ״מהגוני״ של העיקרי יתרונו זו.

 לכל, ומעל הכל, לפני איש־מיפלגה שהוא
 עלה הוא שכזה בתור מדופלם. תכסיסו
 הפגין לא הוא אולם המיפלגה. לצמרת
 את שלימדה האינטואיציה אותה מעולם

 להרביץ מתי מי, את להכות מתי בן־גוריון
 הוא זאת לעומת ימינה. ומתי שמאלה
 תמיד שאינה ביטוי של בחריפות מצטיין
 לראש- שלא ובוודאי מיפלגה, לראש רצוייה

 גם הוא הפולמוס אמן תמיד לא ממשלה.
המדינית. העשייה אמן

 עד הוכיח לא לבון העיקרית: מיגרעתו
 כישלון בשעתו ונכשל מינהלתי, כישרון כה

העי החזיתות בשתי כשר־ד,חקלאות. חרוץ
 הערבים עם השלום — האומה של קריות

 תרם לא — עצמאי למשק בסיס ויצירת
מכרעת. תרומה כה עד

 דבר את פירסם שבן־גוריון לפני עוד
 רבים אליו מתגעגעים כבר התפטרותו,

ובסתר. בגלוי — אותו שגידפו מאלה

צנזורה
* * ■

דיתית !הטבה :ת1זהיר
 המועצה-לביקורת־סרטים־ ־ של האדונים

התהל מולם, המסך, על :הזדעזעו ומחזות
 :עצמה והמיסיונריות הנצרות התגלמות כה

שקו היו הדתיות כוונותיה הייוורת. ריטה
 שאלפי סכנה היתד, בגדיה. כמו ממש פות
בעי יילכו ותמימים טהורים ישראל ילדי
 ישר החשופות, רגליה אחר פקוחות ניים

לשמד.
 הוא, קולומביה של הסרט שלומית,

ה הוליבוד של המקובל התפריט כידוע,
 החדשה, הברית עם ויטא־מין בתוכו מכיל

 זה. בצד זה מגש־צלולויד על מוגשים
שלו תבעה הידועה הנוצרית האגדה לפי

לתלו שהשיב אחרי לו שהובדק שס *
 חיפוש בשעת ערביס רהיטי שבירת על נות

לא יש, ״מה :הביטחון כוחות על־ידי
מהגוני.״ ורהיטי פסנתרים נשברו

834 הזה״ ״העולם
15.10.53 :תאריך

 יוחנן של ראשו את הורדוס, בת מית,
 שיבעת־ד,צעיפים מחול תמורת המטביל,

בלעדיהם. נשארת היא שבסופו שלה
 רצונם את להשביע העדיפה הוליבוד

 ועשתה החדשה, והברית המין אוהבי של
 את הרוקדת הנצרות, אוהדת שלומית את

 ראשו את להציל כדי רק המפורסם הריקוד
 נשארת, היא הריקוד בסוף המטביל. של

 אחד בצעיף עדויה להיסטוריה, בניגוד
עדיים. ובהמון דקיק

 הצגת באיסור דנה האדוקה המועצה
 המובהק. המיסיונרי תוכנו בשל הסרט

 כי שחששו הייוורת, ריטה של מעריציה
 הצנזורה על־ידי ייפסל בסרט הנועז ריקודה

 ניצחה הפעם לרווחה. לנשום יוכלו —
 לב שמה לא כלל הוועדה הגוף. את הרוח

לריקוד.
צונ טרם הקרן־הקיימת שסירטי הסיבה

 ותוכנם אופיים בגלל בחוץ־לארץ זרו
 בעובדה אולי נעוצה המובהק, היהודי

 שאינן פרות הן העיקריות ששחקניותיהם
 קאתולי שום להדיח משום־מה, מסוגלות,

מדתו. נאמן

אנשים
 הארץ סופר קיסרי, אורי סיפר •

 הזה, העולם של הראשון ועורכו ומעריב
 ששהה זר אורח על דעתו את שמסר שעה

ב ״אצלנו, בעיותיה: את ולמד בישראל
 הנוצרי גדולים, מדינאים שני היו צרפת,
 כלום. ליאון והיהודי פואנקרה רמץ

 ריקם, אדם פגי להשיב פואנקדה על כשהיה
 שבלום בעוד ש...״ מפני ״לא, אומר: היה
 מוזר אבל...״. ״לא, :במילים משתמש היה

 דווקא כנראה, למדו, בישראל שהיהודים
היהודי.״ של חוכמתו את ושכחו הנוצרי, מן

 דיין משה אלוף של פיקחותו גם •
 עורכי על־ידי לשבח, לא כראוי, הוערכה

 את שכינה סאעה, אחר הקאהירי השבועון
 שביתת־הנשק, ועדות על במאמר האלוף
הערמומי״. ״השועל בכינוי

אוב־ והבין קרא חבריו, להפתעת •  לי
 השיער חום ברנשטיין (ירמיהו) רד

 שנשלח בעברית, מיברק התנועה, ונלהב
 מבטי- את כשראה ישראלי. מידיד אליו

 ברנשטיין העיר חבריו, -של ההתפעלות
 מאשר יותר אוהב שאני דבר ״אין :בחיוך
 נוסף אחד דבר רק בעברית. מיברק לקבל
 שוטר או חייל לראות תענוג: לי גורם

במדים.״ ישראלי
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