
ה 0נוב1ה היה ה1 שהיה הו
 כדיו?, שגד! 25 לפגי השמע אור שראה הד׳׳, ״העולם כגיליון

 המעוותת היחסים מערבת לבחינת מאמרו את העורן־ הקדיש
 הכותרת תחת ככר. קורט הנאצי לבין קסטנר ישראל הד״ר שבין

 נפילתם על הזה״ ״העולם צוות דיווח כינרת״ ים על ״הנדות
ל. בימת בסירת־מישמר שוטרים ארבעה של לי  גלוי מיכתב מ

 ״הארץ״, כתב גירסת שבין ההבדל את חשף ״הארץ״ לקוראי
 ״העולם גירסת לבין כך־גוריון, עמוס של ידידו טבת, שבתי
במדוייקת. יותר מאוחר שהוכחה הזה״,

 את נעלה ״56 ״צברית לתחרות אחרונה מועמדות רשימת
עמום באירופה, הזה״ ״העולם של המשוטט וכתבו ההרשמה,
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 השניה את לפיקאסו״ היטלר ״בין הכותרת תחת פירכם קינן,
כגרמניה. מסעו על ברשימותיו

 עורר כן־גוריון, עמום המישטרה, מפכ״ל כגן :הגיליון בשער
כהן. חיים לממשלה המישפטי והיועץ שוקן גרשום ״הארץ״

ו הריקבון ו עו ב ת * ש ש ה ה ת־ ם ני שי ̂  לקדו
שס חונן׳ * נחה גדיא! של הבעיה בן־גודיון ועמוס ני

העם
ך תו חמיבזצר־ ב

 מדינת־ישראל ששמו המבודד במיבצר
הצפו החומד, .ליד כרגיל. החיים נמשכו

 גברים. ארבעה ונפלו הכדורים שרקו נית
מהפ התחוללה המזרחית החומה לאורך

 רחוק ירדן). :(ראה רעות שבישרה כה
שחו עננים התקבצו באמריקה, במערב,

יותר. עוד רים
 את זיעזעו לא האלה הידיעות כל אולם
 להאשימם היה אפשר במיבצר. האנשים

 בלא-איב- למחר, דאגה בחוסר בשאננות,
 התחבאה אלה לכל מתחת אולם פתיות.

 המאמין העם, של העמוקה תחושת־הכוח
 מקור היתד, עצמה זו אופטימיות בעתידו.

לאופטימיות.
 המדינה אזרחי התעניינו זה בגלל אולי
ב השחיתות לטיהור במאבק יותר הרבה

 של מגיניו כי היה טבעי המחנה. תוך
 לגבי יותר הרבה רגישים נצור מיבצר

 מאשר השתמטות, מזון, גניבת אי־צדק,
ספינת־שעשועים. של נוסעיה

 עצבנות ללא דרוך הממוצע הישראלי
 מתעצבן הוא החיצוני. המאבק לקראת

בעורפו. הריקבון מתופעות רק

מענון
דעזת הדיר

 בתל- מישרד־הפנים של פקיד־הרישום
צעי עמדה לפניו פדחתו. את גירד אביב

 פרטיה פינקס־זיהוי. שביקשה צברית רה
 נולדה היא אחד: מלבד רגילים, היו

 נזכר הפקיד ז עזה נמצאת איפה בעזה.
 שוב ארץ־ישראל המושג בישראל. שאינה

לר רצה לא גם הפקיד אולם קיים. אינו
 היר- אחרי ״מצריים״. כארץ־הלידה שום
 — הלידה מקום הפקיד: רשם קל הור
עזה.

דח
* זה מה י היסטוריה

 של כללי מנהל כהנא, זנוויל שמואל
 דתיים, טכסים כאוהב ידוע מישרד־הדתות,

 הקים הוא מאין. יש של סיטונאי כייצרן
 קבע מקומות־קדושים, של שלמה שורה

 כמעט מסורתיות, חגיגות של מחודש לוח
 להם הוסיף השבוע בתפיסתן. •הוליבודיות

רש״י. ירחי על הכרזה :חדש אירוע
 (רבי רש״י כי קובעים ההיסטוריה ספרי
בת בצרפת, ומת חי נולד, יצחקי) שלמה
 השאר, בין ניהל, הוא .11ה- המאה חילת

 בויון, דה גודפרי עם המשא־ומתן את
בקהי אנשיו יפגעו לבל הצלבנים, מנהיג

יהודית. לה
הפר כתבי היו הרבי של הגדולה זכותו

נח היום עד ישראל. דת על שלו שנות
ביותר והמקיפים למסמכים דבריו שבים

 שבו העתיק, היהודי והכתב זה, בשטח
 שמו. את עתה נושא מסותיו, את כתב

 מישרד־ מנהל החליט מדוע ברור כן על
 לטכס מצויין חומר הוא רש״י כי הדתות
 ושלח ההיסטוריה מן התעלם הוא חדש.

המ בסמל מקושטות רשמיות, הזמנות
על אליהו, מערת הטכס: מקום דינה.

 הסביר שם? דווקא מדוע הכרמל. הר
 בבריתו סנדק היה הנביא אליהו כהנא:

השלום. עליו יצחקי, רבי של

ירר
)7

פצצות שת■
 בקול דקיק, בקול התפוצצה הפצצה

הו והצבא,״ העם ״לטובת חוסיין: המלך
בפי שינויים ״הוכנסו ירדן, שליט דיע

 לשמור לציבור קוראים אנו הלגיון. קוד
 הוא היום כי המשמעת, ועל השקט על
 להציל אללה לנו יעזור לנו. קדוש יום
פלסטין!״ את

 קמו שאך הנדהמים, מקשיביו באוזני
 את רמאללה רדיו קריין השמיע משנתם,

 ג׳ון סיר ג׳נרל המייג׳ור השינויים: פרטי
 האנגלי וסגנו הלגיון, מפקד גלאב, באגוט
 מתפקידם. חוסיין המלך על-ידי סולקו

 לידיים עבר הערבי הלגיון על הפיקוד
 הקריין הוסיף בשבע,״ ״הבוקר ערביות.

 במטוס גלאב הג׳נרל ״המריא בשאננות,
מיוחד.״

 של הארוכה הקאריירה הסתיימה כך
 מאז הערבי הלגיון של מפקדו הנייק, אבו

תי עדיין היה חוסיין המלך כאשר ,1938
 עבדאללה, וסבו, שנים, שלוש בן נוק
מד רצועה על ששלט ערמומי אמיר היה

הירדן. של השני מעברו עלובה, ברית
 השניה הפצצה המאוחרת. הקריאה

כש הירדן. של המערבי מעברו הוטלה
 בחלל עדיין מרחפים גלאב של סילוקו הדי

 בערבית ישראל קול קריין הקריא המרחב,
המאורע. על ישראל תגובת את

שיח הירדני הצבא בצמרת ״השינויים
כו על הזרה ההשפעה מן ירדן את ררו

 עצמאותה את מחזקים הצבאיים, חותיה
 השדרן קרא ריבונותה,״ את ומגבירים

 נטלו הפלסטינים ״הגורמים בהתלהבות.
 שינויים להגשמת באמצעים פעיל חלק

 על נכון אל ישמרו והם אלה חיוביים
ארצם.״ עצמאות

 כי רבים, ישראלים טענו שנים במשך
להנ הפלסטיני, במיעוט לתמוך ישראל על

 הם הבריטי. השילטון נגד במהפכה היגו
 עם הבנה לידי להגיע אפשר כי האמינו
מ משוחררת ערבית, פלסטינית מדינה
האימ במדיניות או הירדן בממלכת תלות
 קול של העידוד קריאת הבריטית. פריה

הפלסטינים כי מה. באיחור באה ישראל

 לתירצה שאירע את שיודעים הקוראים *
 מתבקשים מאז, השנים 25 במהלך זיילר

למערכת. לפנות

המתנדבים משוות הפנים
 ממייצגות אחת היא העברית, באוניברסיטה סוציאלית לעבודה סטודנטית ,56 צברית רות

 פעלה שבה ירושלים, בפרוזדור המעברות אחת רקע על תירצה נראית בתצלום דורה.
 עם הכתבה בסינם המתנדבים. שורת — ובמצוקה בשחיתויות שנלחם האירגון במיסגרת

* ? בעתיד תבחר שבו המקצוע בדיוק מהו :לגלות מסרבת היא אחד ״דבר :נאמר תרצה

 כש־ עלו עצמם, בכוחות במלאכה שהחלו
יעזור ״אללה התפילה: חרוטה בליבם

מישראל!״ — פלסטין את להציל לנו

קולנוע
העירה בא ר1

 ארצות־ (מטרו, השחור בצוק בהדה
 אנשים של קטנה כנופיה תוקפת הברית)
 בלב העוצרת האכספרס רכבת למראה
 פנ-0( היורד והמוזר הבודד והאיש המידבר

 זעיר, כפר הוא השחור הצוק טרייסי). סר
 במזרח־קליפורניה. מבודדים בתים קומץ
וה המהירה שהרכבת ושומם, צחיח מקום

 חולפת בו, מתעכבת אינה לעולם מהודרת
כפ רבבות כמו כפר זהו ביעף. פניו על

עין. למראין — אחרים רים
עין. למראית רק
 כי טרייסי לזר מתברר מהרה עד כי

 הוא הזעירה העיירה של האמיתי מושלה
אמ רייאן), (רוברט סמיט בשם ביריון
המ הסוג מן לאומן אחוז, 100 ריקאי
וח הוא ביותר. והתוקפני ד,קטנוני זוהם,
 על שפל פשע שנים לפני ביצעו בריו
 סגרה ואיו הפשע נתגלה איך גזעני. רקע

 מספר הגידם, טרייסי על הפשע טבעת
תמו של בסידרה סטרג׳ס ג׳ון של סרטו
הדקו התפקיד את מעניינות. רובן נות,

פרנסים. אן ממלאת רטיבי
הס של ערכו אולם איומות. בעיות

 בזה חשוב הוא המעשה. בסיפור אינו רט
 בהוליבוד נדיר, באומץ־לב מעלה שהוא

מע הרחיקו מקארתיות שוועדות־חקירה
ה הבעיות אחת את אמיץ, אדם כל ליה

הגז השינאה דורנו: של ביותר איומות
עית.

 השחור בצוק בהלה מעלה זו מבחינה
 רבות. במעלות הוליבוד של קרנה את

טוב. לקהל סרט

אנשים
ץ

•  נייעס לעצטע האידישאי העיתון '
 בן־ עמוס לפרשת סימוכין השבוע מצא

 עלי כי הסביר, העיתון בתנ״ך. גוריון
 אף־על־פי האלוהים, על-ידי נענש הכוהן
 שלא מפני רק מעולם, בעצמו חטא שלא
שנה ופינחס, חופני בניו, את כראוי חינך

 הקורב־ מן טוב נתח כל לעצמם לגזול גו
 שהיו משלוש־השיניים המזלג בעזרת ות1

הסירים. אל תוקעים

 עסוק היה בן־גוריון, דויד האב, #
 מפא״י צעיר עם בוויכוח שעה באותה

ש )31(  המם- הנהגת כי שטען ידלין, י*א
כשהפ דימוקרטי. באופן נבחרה לא לגד,
 ז״ נבחר לא ״מי :בשאלה בן־גוריון סיקו

 יום בי. וגמור בך, ״החל ידלין: השיב
ה לחבר שנתמניתי הודעה קיבלתי אחד

מראש.״ כך על שידעתי מבלי מרכז

ב ואמר הוסיף בן־גוריון דויד י
״מפא״י המפא״יי: הצעיר הדור כינוס
 המילה, מובן במלוא מפלגה עדיין אינה
מקבוצות־לחץ.״ מורכבת עדיין היא


