
שה ה?ה הוווב□ חיה !ה
 כדיו? שנת 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ,,העולם גיליון

 נרהבת, כתפה הל,דיש הוא .1954 בשנת האחרון הגיליון היה
 יהודים עשרה — הכלא כתא התאבד אחד ״נאשם הכותרת תחת

 הרשת של מישפטוז לראשית התליה״, בצל מחכים נוספים
 בישראל לכנות שנהוג מה כמיסגרת שהופעלה כל,היר, הישראלית

 כן־גוריון בין ״המאבק כי צפה, ״תצפית״ מדור עכק־חכיש.
 קולק, (טדי) תיאודור יורחק אומנם אם יחריף, שרת ל(משח)

 מישרד־ כמגהל מתפקידו כן־גוריון, של המפתח מאנשי אחד
 קינן עמום באירופה, הזה״ ״העולם כתב ראש־הממשלה.״״

 לונדון. של מאווירתה מעט המשוטט״ ״הסכין במדורו הביא
ישראלי עיתונאי ציטט הבריטית, בכירה הישראלים את בתארו

25!.
לונדון״. של ״הירדן התמזה נמר את שבינה

 כוכבת של ביקורה את סיקר השבועון של הבידור מדור
 מצולמת. בכתכת־שער פאמפאניני סילבנה האיטלקיה הקולנוע

 700( הקאמרי התיאטרון בית חנוכת את סיקר החברה מדור
 של משמעותה את בחן המדע ומדור לירות), אלף 350 מקומות,
טילים. טילחמת

פאמפאניני. סילבאנה איטלקיה, קולנוע כוכבת :הגיליון בשער

 מנרזה!(*רזומה שואל8 ממשלת והציונות טחב* אומרו
אעא !חזה״ ״העולםהחשפניות ומלכת בגין מנחם * המתנדבים״ על..שנות

30.12.54 :תאריך

יזבלוח
■ורעו־ט רדא דור

 שהיו העמים בתולדות הדורות מעטים
 שמרנים וכה לדרך בצאתם מהפכנים כה

 בארץ- השניה העליה דור כמו בתומה,
 ל- עד 1906 משנת לארץ שבא ישראל,

הראשונה. מילחמת־העולם
 מפינסק וסנדלרים חייטים חנוונים, בני

 הסתפקו לא ומינסק, ביאליסטוק ואודיסה,
 שגאתה הסוציאליסטית, המהפכה בתורת

 חברתית כפולה, מהפכה דרשו מסביבם,
אבו ארצות את נטשו הם כאחת. ולאומית

 בחברה מאסו הם לישראל. עלו תיהם,
ב העולם תיקון את ביקשו חסרת־הצדק,

 של התלושה בשכליות מאסו הם קומונה.
 כבישים. לסלול דתי בלהט יצאו הוריהם,

ב שהיתה הקלוקלת השפה את שנאו הם
 — העברית השפה את להחיות עזרו ביתם,
 אי־ שחזרה בעולם היחידה המתה השפה

לחיים. פעם
 למדי, רגילים אנשים הברכה. קללת

 מהם־ אותם הפכה עצמו, בפני איש איש
 לא מדור למעלה משך ענקים. לדור כתם
 במישרין מקורו שאין דבר בארץ נוצר
 אישית, הגשמה בכוח השניה. העליה ברוח

שלי הפכו לאחרים, מאיר מופת שהיתר,

ל כוח־כפיה, ללא שליטים — בישוב טים
 היה כוחם שכל ובתי־סוהר, מישטרה לא

והרעיון המעשה של המוחלטת בצמידות
 ברור פתרון סיפק שהרעיון ובעובדה —

הדור. לבעיות ומוחשי
 היתה בהיסטוריה, אחרים כענקים אולם

 לא היא לקללתה. השניה העליה ברכת גם
 לפנות תפקידה, את לסיים מסוגלת היתד,

ב בעקבותיה. שיבוא חדש לדור הדרך את
 את לכפות השתדלה תוקפנית שמרנות

 גרמה בניה, על שינוי, כל ללא רוחה,
 דור של כוח־ד,יצירה לסירוס כך על־ידי
הבנים.

ה טוינבי ארנולד הדוגמה. תקלת
 הציג החיים, ההיסטוריונים גדול בריטי,

 כשרשרת כולה האנושית ההיסטוריה את
 המיבחן ותשובות. מיבחנים של אינסופית

 הגישה בעלי הבלתי־מוכשרים, את שובר
 הוא אולם הבלתי-מתאימות. היכולת או

 המסוגלת החברה את הפיסגה אל מעלה
הנכונה. התשובה את לתת

 בהצלחה עומדת שהחברה ברגע אולם
ה עצם שלה. הטרגדיה מתחילה במיבחן,
שני למיבחן גורם למיבחן הנכונה תשובה

 מסוגלת אינה שוב עצמה שהיא מיבחן —
 ברצותה אולם עליו. להתגבר לו, להשיב
 היא הישגיה, פירות על הקיים, על לשמור

 יכולה לה רק אשר הבאה, לחברה מפריעה
החדש. למיבחן התשובה להיות

 העליונה הדוגמה היתה השניה העליה
מפוארת בהצלחה עמדה היא זו. לתיאוריה

 היהודים להמוני סיפקה תקופתה, במיבחן
 הער ההתיישבות של הפיתרוין את בגולה
 חלוציות של גופנית, עבודה של בדת,

 לשיא הגיעה שהיא ברגע אולם בראשית.
עצ לאומה הבסיס בארץ כשנוצר הישגיה,

 את המוצלחת התשובה יצרה חדשה, מאית
 האומה את להפוך הצורך החדש: המיבחן
ב מבוסם עצמאי, פוליטי לגוף החדשה
זה. למיבחן התשובה לה היתד, לא מרחב.

 המנהיגים את סיפקה לא השניה ד,עליה
 שום סיפקה לא היא הבריטים, נגד למאבק
 :החדש הדור של העליון למיבחן תשובה
 עייפה הערבי. העולם עם היחסים מיבחן
 אך ביקשה שלם, דור של עילאי מעמל

וב הישנים באמצעים הקיים, על לשמור
 למיפעל־חייו תקלה הפכה הישנות, תורות

הבא. הדור של
 לא הבא הדור לאבות. השיעכוד

 כל כמו זו. תקלה על להתגבר הצליח
ל בפולחן־ההערצד, גדל גדול, אב של בן

 לו מלדמות מראשיתו התייאש הקודם, דור
 לגבש היכולת על מראש ויתר בגדולתו,
ב הלך הוא חדשים. רעיוניים מכשירים

 היא גם מעשית, ליצירה נתעורר תלם׳
 המשבר בימי רק האבות, לרות משועבדת

והמילחמה. המאבק של
 יובל את השניה ר,עליה כשחגגה החודש,
 חבוייה זו טרגדיה היתד, שלה, החמישים

ה וסיפוק־הניצחון. לשימחת־האמת מתחת
 הלכו השניה העליה של הרוחניים ענקים
 מקומם את למסור מבלי — לעולמם ברובם

 את שהחזיר איש כל חדשים. לענקים
 ריק. חלל מאחוריו השאיר לבורא נשמתו
 קוק לרב כצנלסון, ולברל גורדון לא.ד.

יורשים. נמצאו לא גולומב, ולאליהו

איתונים
סטודנט׳□ רק

 מבחינה להוכיח העלול רב חומר ״בידינו
המתנד שורת כי כאחד ומוסרית מישפטית

 — מפא״י״ של מסווה גוף אלא אינה בים
 למישרדו המקורב איש שעבר בשבוע טען
פרק סלומון, יעקוב החיפאי עורך־הדין של

 דבר של אמיתותו רוזנברג. הרב של ליטו
 בבית- הימים מן ביום להיקבע עלולה זה

 סיכסוך דווקא התגלע בינתיים אך המישפט,
 סיכסוך השורה, והנהלת מפא״י בין חמור
 אם ולתמיד אחת יוכיחו תוצאותיו אשר
עצ גוף באמת היא המתנדבים שורת אכן
טוענת. שהיא כפי מיפלגתי, ובלתי מאי

 מיז- במיסעדה נפגשו כשבועיים לפגי
ו השורה ממרכזי אחד ירושלמית דחית
 ראש־המבד ממישרד גבוה ממשלתי פקיד
ה השורה. חבר הינו עצמו שהוא ישלה,
 נגד השורה שהגישה חומר על נסבה שיחה
 אשר מפא״י, איש אחר, ממשלתי פקיד

 מחכה עדיין לממשלה המישפטי היועץ
 פקיד אותו אולם בו. לטפל כיצד להוראות

 הוא בילבד: זה בעניין לטפל בא לא
 דרישת את המתנדבים שורת בפני הביא

 בשטח פעילות כל תקפיא שהשורה מפא״י,
 נימד הבחירות. לאחר עד גילוי־השחיתות

 :פשוטים היו האיש של הגלויים קיו
 עניין. של לגופו להתנהל צריכות בחירות

להש מיקריים שחיתות לגילויי לתת אין
 :אחר היה הנסתר הנימוק הבוחר. על פיע

 בעניין עתה מטפלת השורה כי ידע הפקיד
 דרוש שהדבר מאחר מפא״י, אנשי כמה

הציבורי. האמון מבחינת לה
 לקבל היה יכול לא מהשורה הבחור אולם

 עצמו הוא גם כי אם בקלות, הדרישה את
 נביא לא ״אם אמר: הוא למפא״י. נוטה
יאמין לא משלנו, איש נגד משהו עתה

 השמועות את יבסס זה יותר. הציבור לנו
 סניף אנחנו כי שונים, אנשים שמפיצים

 כי ואמר הוסיף השורה ״איש מפא״י. של
 שהשורה כך על זו גירסר, מבסס הציבור

 בשני :מפא״י אנשי נגד פעלה לא עדיין
 נגד טענות הובאו בהם קודמים מיקרים

 מאחר בשקט, העניינים חוסלו מפא״י, אנשי
 עלול הדברים פירסום כי טענה שהממשלה

ב נכון שהיה דבר ביטחוני, נזק לגרום
מסויימת. מידה
 הוראות היו ממשלתי נציג לאותו אך

 הזד, הראש הכאב את ״להפסיק ברורות:
 עצמו. הוא שהתבטא כפי — לפחות״ לשנה,
איומים: כמה מאמתחתו הוציא אף הפקיד

 את יפסיקו הממשלתיים המוסדות כל י•
 יספיק לא זה ואם לשורה, תמיכותיהם מתן

:אז
 על לדין השורה מאנשי אחד יובא •1

 פרטיים אנשים אחרי בלתי-מוסמך בילוש
 מפקידי־ממשלה בלתי־חוקיות דרישות ועל

 עבירה בבחינת שהינם דברים, לו לגלות
הרשמיים. הסודות פקודת על

 לא המשא־והמתן באמצע... — האמת
 את רבד, במידה מבהיר הוא אך נסתיים,

 באמצע. כרגיל, שהיא, השורה, לגבי האמת
 אינה אך מפא״י. של גוף אינה השורה

 חבריה כי (אם בלתי־מיפלגתי גוף גם
 מפא״י :האמת שונות). ממיפלגות באים
 שהיא קיוותה לאירגון, לסייע מוכנה היתד,

ית אם אך בתלם. ילך והוא עליו תשתלט
 מוכנה בתלם, ילך לא האירגון כי ברר

 היסוסים. כל ללא אותו לשבור מפא״י
ל לרכוש גם הממשלה תוכל זו בהזדמנות

מ האזרח חירויות על כ״מגינד, שם עצמה
הפרטי״. הבילוש פני

מנגנון
ץ־ •ודו! מ* מכין־ מי

 ב- מוכר־נפט סתם היה לא צופין גרשון
(פצי אחוז 50 של כנכה מיגדל־אשקלון.

 אחד גם היה מוח) וזעזוע ראש יד, עות
 השניה מילחמת־העולם של הנכים מאלף
 גם צופין היה האלף ככל בארץ. החיים

 מהן: אחת שונות. מיסים להנחות זכאי
 הכללי המם שליש שני מתשלום פטור

דירתו. על (ארנונה)
 ל- שפנתה מיגדל, לעיריית פנה צופין

 נכה את לשחרר וביקשה מישרד־הפנים,
כ הארנונה מתשלום בנאצים המילחמה

מקובל.
לעיר המחלקה של המפתיעה תשובתה

 לשילטון האגף — מקומיות ולמועצות יות
 ששה אחר שבאה במישרד־הפנים, מקומי

 מתשלום צופין את לשחרר אין שבועות:
רשי לנו ״אין פשוטה: מסיבה הארנונה

שהש המוכרים הצבאות של מפורטת מה
הברית״. בצבאות תתפו

 למחלקת דרושה היתה שעדותו הצבא
 בשורות אשר האדום, הצבא היה העיריות,

צופין. גרשון ונפצע לחם שלו הפרטיזנים

אנשים
 נערך ברמת־גן, הזירהטרון, באולם !•

 פצצת בין הדדית הוקרה של שני סיבוב
 למפקד בייקר, ג׳וזפין השחורה, המין

 שבגין אחרי בגין. מנחם לשעבר, האצ״ל
 שעבר, בשבוע מבייקר, פרחים לזר זכה
 את החשפנות לאמנית השבוע שיגר הוא

הצרפתית. במהדורתו המרד, ספרו
מאחיו הנאשמים תא
למאסר. נידונו הנאשמים שאר המישפט. בתום להורג הוצאו מרזוג ומשה עזאר שמואל
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