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 בדיו?, שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה׳׳, ״העולם גיליון

 על מאשימות״, ילדים ״עיני הכותרת תחת כתכת־תחיןיר, פירסם
 ברושלים ריסי,ין בכית־היתומים ומורעבים מעונים ילדים של מצבם
 הפסטיבל את בקר השבועון של המוםיל,ה מדור תמונה). (ראה

 בהשתיזמות בחיפה, שנעיד בת־זמננו, למוסיקה 28ה־ הבינלאומי
 הצגת בו שהציג מיו, דאריום יהודי, ממוצא הצרפתי המלחין
בדלי. רינה פקידה :הגיליון כשער״דויד״. שלו האופרה של עולמית בכורה

̂וחב־־ ודש־ ארון ■גאד  מוותו ודא שלמה נ ח״ ^ את..ר
באנגלית תנה׳ ,.העולם מהדורת * חסינות על מרצונו
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מיפתוח
1זה״ הקנקן
 מפה השמועה פשטה חודשיים במשך

 לקרב, לצאת עומד אלון יגאל לאוזן:
 לא זה יהיה עצמאי. דו־שבועון להוציא

 גם אלא מפ״ם, לפילוג הראשון הצעד רק
 שתקרא פוליטית, תנועה להקמת אבן־היסוד

למנהיגות. הנכסף הנוער, המוני את לדגלה
 בקיוסקים :השמועה התגשמה השבוע

 יוט־ ללא צנוע, דו־שבועון למרחב, הופיע
 ללא עמודי־דפוס 16 בעל עיתונאיות, רות

 היה הביטאון של תוכנו אולם תמונות.
 ציפו אלון יגאל של שאוהדיו ממה שונה

 וייצג קשיש היה בו, שהתבטא הגוף לו.
שבמפ״ם. לאחדות־העבודה סיעת אנשי את

 את שערך אלון, יגאל .7 מס' האיש
 במתכות, שמו את הצניע בעצמו, העיתון
ה ברשימת השביעי במקום רק והופיע

 העניק הוא הקדימה זכות את משתתפים,
עצ על שקיבלו הסיעה, וקשישי לזקני

 כולו. למיבצע האחריות את זו, בדרך מם,
 הזקן, המנהיג עמד המשתתפים בראש

 בן- דויד של הוותיק ויריבו כפוף־הקומה
 העין־ טבנקין אולם טבנקין. יצחק גורית:
נת לא השיבה, ועטור הממושקף חרודי,

 השדה- הרועה מן כרחוק הפעם גלה
 המשמר על שהיומון חריף, במאמר בוקרי.

 הנחיות קבע לכן, קודם לפרסם סירב
 חסרי- קיצוניים פלגים שמלבד לאומניות,

בגלוי. לבטאם העז לא איש חשיבות,
 חייבת כולה ארץ־ישראל טבנקין: קבע
 .היתר כל את תרכז היא עברית. להיות

 שום בה יהיו לא לערבים בעולם. דים
 מיפלגה שום תיתכן לא לאומיות. זכויות

 העברית ארץ־ישראל עברית־ערבית.
 מברית חלק הימים, באחד תהיה, השלמה

 פירט לא טבנקין בעולם. קומוניסטיים עמים
 הזאת. המטרה את להשיג מקווה הוא כיצד

לשי רמז אף אין הגיליון שבכל מאחר
 מעמד או תנועה לחוג, ישראל בין תוף

 התשובה כי מסתבר הערבי, בעולם כלשהו
מילחמה. אחת: היא

 למרחב הופעת והקשישים. הצעיר
כצעד מפ״ם בחוגי נתקבל לעיל) (ראה

 השו־ אנשי אולם המיפלגה. לפילוג ראשון
ארו כי ידעו הם נבהלו. לא מר־הצעיר

למח לביצוע. ועד ההחלטה מן הדרך כה
 המשא- התחיל כבר העיתון הופעת רת

ה המיפלגה מוסדות בעוד לחיסולו. ומתן
המע את רשמית לגנות התכנסו רשמיים

 הטענה את סתרו המיפלגה ומנהיגי שה,
 דיעותיו את לבטא אפשרות למיעוט שאין

המנ ישבו המשמר, על המיפלגה, בעיתון
האפ את ביררו בחדרי־חדרים, היגים
נוספת. פשרה להשיג שרות

 המחלוקת סלע לתפקיד. התשוקה
 השני כחום העובר בנושא קבור העיקרי
 הדרישה — למרחב של הראשון בגיליון

 עם לקואליציה מפ״ם להצטרפות הנמרצת
 כי הטענה, על מבוססת הדרישה מפא״י.

למע אך לאומי. ליכוד תובע מצב־החירום
 באופוזיציה כי החשש מן נובעת היא שה

 מיפי אנשי המיפלגה. לה שוקעת הנצחית
מר תפקדיים פעם שמילאו רבים, לגה

 בצבא, ובעיקר ובמדינה, ביישוב כזיים
 שוב להיכנס נפשם נימי בכל משתוקקים

 כיש- את להפעיל יוכלו שם לתפקידיהם,
בקרן־פינה. להתנוון במקום רונם,

הסתמ הגישושים, השבוע, כשהתחילו,
עלו כולה מפ״ם לפשרה: אפשרות נה
 בבחירות מפא״י עם ולהופיע להסכים לה

 שהשומר־הצעיר דבר המקומיות, לרשויות
 ביטאון חיסול תמורת כה, עד לו התנגד

בבחי היה לכך מוצלח תקדים המיעוט.
 בירושלים, הסטודנטים בהסתדרות רות
 אלון יגאל פלוס מפא״י רשימת זכתה בהם
אחוז. 53 של מוחלט ברוב כשבועיים לפני

שפח אנשי
ן ש ק ע ה

 כאדם מעולם נודע לא לביא שלמה
 המאפיין דבר ישנו אם להיפך, פשרני.

 בכנות הקשורה העקשנות, זו הרי אותו,
מצויי היא תמיד שלא אף חסרת־סייגים,

עצמה. טובת את היודעת בפיקחות רת
 זו תכונה הביאה שנה שלושים לפני

ש קיבוץ קיבוץ־הענק: לרעיון לביא את

בחק יעסוק חברים, רבבת בקירבו יכיל
 בעדו מנעה הקומונה ובתעשייה. לאות
 לצאת בניו שני על לאסור מילחמה בימי

 עסקנים שעשו כפי — השיחרור למילחמת
איו היתד. והתוצאה רבים, כה פוליטיים

 גבה־ לביא, נעשה מאז נהרגו. שניהם : מה
 עוד עקשן העבות, המשקפיים ובעל הקומה
במש מפא״י אנשי בראש עמד הוא יותר.

 המחץ מילחמת את שניהלו עידחרוד, קו,
 פעמים שהפכה המפ״מי, המיעוט כנגד
 ישב הוא הזמן שאר לתיגרת־ידיים. רבות

 אך מעט, דיבר המרופט, בלבושו בכנסת
 משמאל היריבים את לשסע מוכן היה

 להאשימם ארסיות, בקריאות־ביניים ומימין
ובבגידה. למופתי בשירות באנטישמיות,

 ח״כ עניין כשהתפוצץ חתום. מאמר
 לביא הסתיר לא )866 הזה (העולם לורנץ

 פירסם הוא אומר בעיתון דעתו. את
 חבר־כנסת כל כי דרש שבו חתום, מאמר
 כשהוא מייד יתפטר חסינותו, על יוותר

 ביותר. הזעירה הפלילית בעבירה מואשם
 לביא. את הגורל השיג כן אחרי יומיים

 עובר־ והרגה דרסה נהג שבה המכונית
 הסגיר לבית־החולים, הביאו לביא אורח.
לע יכלה לא זו אולם למישטרה. עצמו
מחו מדינת־ישראל חוקי לפי דבר: שות

זה. מסוג עבירה מפני גם חבר־כנסת סן
 הוא המצב. עם השלים לא לביא שלמה

בי את ודרש לוועדת־הכנסת, מייד פנה
 לביא אולם סירבה, הוועדה חסינותו. טול

ית הוא החסינות, תבוטל לא אם איים:
 זו. בדרך חסינותו ויבטל הכנסת מן פטר

 שבו החדר אל מישלחות שיגרה הכנסת
 עמוקה, נפשית במועקה הח״כ הסתגר

 לוותר רצון כל הראה לא לביא אולם
ש ההמונים, בעיני הרגילה. עקשנותו על

 היה עסקנים, של אחר לטיפוס התרגלו
השבוע. גיבור לביא

עיתונים
> *

שער עמוד ה
 פרונט־ של הבכורה הופעת זאת היתד.

 השבועון השער), עמוד (בעברית: פייג׳
 בשותפות שפורסם הזה, העולם של האנגלי

 מדרום־אפריקה. משקיעי־הון קבוצת עם
 שהחלה דרך של סיומה היתה ההופעה עצם
ה בפני שנזדקרו הבעיות כשנתיים. לפני

 היתה לא הכוונה עצומות. היו עורכים
 העולם של אנגלית מהדורה לאור להוציא

 בשירותי שישתמש חדש עיתון אלא הזה,
 ה־ הצרכים את ייספק אך הזה, העולם

 ובחוץ־ בארץ האנגלי הקורא של מייוחדים
לארץ.
 העולם מערכת ניגשה וחצי כשנה לפני

 דיון שתאפשר ניסיונית, טיוטה להכין הזה
 בשלוש למומחים נשלחה הטיוטה מיקצועי.

 בחודש מספק. לא והתשובה: ארצות,
 מערכת השלישי. הניסיון נעשה שעבר
 ארצות־הברית מסין, באו שאנשיה חדשה,

ל מחודש במרץ ניגשה ודרום־אפריקה,
 קטנות בעיות אלפי בדרכה ופתרה עניין

 לכתוב אם השאלה מן החל — וגדולות
 אמריקאי או אנגלי בסיגנון העיתון את

 כיצד לשאלה ועד אמריקאי), (ההחלטה:
 שדדדבוקר. השם: את באנגלית לכתוב

ואחרו שלישית טיוטה אחרי שבוע, לפני
מש החלו ומכבשי־הדפום ניתן'האות נה,

 אל יצא ראשון וגיליון המולתם, מיעים
השוק.

 כל למערכת היה לא אזעקה. קריאת
האנג קוראי של השוק של גודלו מה מושג

בעש הודפס חראשון הגיליון בארץ. לית
אל שלושת שמתוכם טפסים, אלפים רת

 החוצלארצית. למהדורה מיועדים היו פים
קריאת באה ההופעה למחרת כבר אולם

868 הזה" ״העולם
10.6.54 תאריך:

 קיוסקים בעשרות המפיצים: מצד אזעקה
 טפסי רוב התוצאה: הטפסים. אזלו בארץ

 את עברו לא החוצלארצית המהדורה
תו בידי ונרכשו בכלל, הארץ גבולות

ישראל*. שבי

ערוח
שתנה מה נ

 (העולם השחורים״ את ״דופקים הסידרה
 הגילויים את שחשפה ואילך), 830 הזה

הי במדינה, עדתית אפלייה של השונים
ומכו רבים גורמים של בגרונם עצם תד,

 ביטאוני שני ובראשונה בראש בדים,
 כדי מילים חסכו שלא והדור, דבר מפא״י,

 קיימת אינה הזאת האפלייה כי להוכיח,
 לצרכיו הזה העולם בידי ונוצרה כלל

האפלים.
 גרא- יצירה ״זוהי ד )27.9.53( דבר גילה
 נים־ ניסיון העדתיות, יצר לליבוי פומנית

 נידונו המזרח עדות בני כי להוכיח שע
 שנייה, ממדרגה אזרחים במדינה להיות

 וכלכלית.״ חברתית מבחינה לרעה מופלים
 ■מיל- את בסכמו קבע, )8.1.54( הדור ואילו
 כי זאת, בסידרה והממושכת העזה חמתו

 אפלייה של העלילה הפצת את לגנות ״יש
״ כביכול, עדתית, ה... דינ מ ב

ולני העלילה להפצת הצטרף השבוע
 ארן, (״זיאמה״) זלמן השר הניפשע סיון

 נאום הכנסת, בימת מעל כנואם וקבע
 להגיד, ״ברצוני :בהדור במלואו שהודפס

 הוא מיזוג־גלויות, הביטוי את שבשמעי
ש לאחר נפשע, כפיטפוט באוזני מצלצל

 מחוסרי־ של אחוז שמונים כי לי ידוע
 המיז־ ומעדות חדשים עולים הם העבודה

 כאן אפשר מיזוג־גלויות איזה על רח.
ז״ לדבר

אנשים
הבד ניתקל למדי קולעת בתשובה •

 למיסעדה כשנכנס בן־אמוץ, דן חן
 המלצר קל?״ דבר איזה לך ״יש ושאל:
נוצות!״ ״כן, לבדחן: השיב

 חירות ח״כ סיפר סטודנטים במיפגש •
 שלו: נעורים פרשת על אבניאל בנימין

 הסטודנטים שכל ראיתי בבריסל ״כשהייתי
 קלפים משחקים שותים, מעשנים, האחרים

 נעם לא וזה עישנתי נשים. עם ומתהוללים
ב שיחקתי ברע. וחשתי השתכרתי לי.

 לעצמי: חשבתי כספי. את והפסדתי קלפים
 מן קלפים, ולשחק לשתות לעשן, רע אם

 ולא נשים, עם להתהולל רע גם הסתם
 הסטודנטיות אחת תגובת זה.״ את עשיתי
 עם שהתחלת היתד. שלך ״הטעות :היתה

נכונים.״ הלא הדברים

ן הארץ, של הפשע ענייני כתב • ת  נ
בהג ל״י 500ב־ זכה כי התבשר דונכיץ,

 מנהל של לבנו כיאה הפייס. מיפעל רלת
 הריווח יתרת את דונביץ הכניס בנק,

בבנק. לחשבונו שערך) מסיבה (לאחר

הו הופסקה משנה למעלה כעבור *
 שבועוני כשאר פרונטפייג׳, של פעתו

 מיג־ בשל ובאידיש, בספרדית הזה, העולם
נייר. ברכישת בלות
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הזה. בהעולם לכתבת־תחקיר נושא שימשה והרעבים המעונים הילדים של מצבם פרשת


