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 הסיפור לחפיט? היכן שוויקי
 ש־ הכנופייה תפיסת שמאחרי
̂  קילו■ חצי הכריחה
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הליברלית במיפלגיה זיופים
 שכתב מיסמך מפרסם הזה העולם

 קם־ שהיה הליברלית. המיפלגה עסקן
 שקבוצת עולה המיסמך מן לן־קולות.

 זייפה כמיפלגה אנשים
 על להשתלט בדי חתימות

 של ממרכזי־הכוח אחד
0המיפלגה.
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 והמישגל המחדל הקנדי, דיפלומט
 המרחלת רחל

כלכוטק
 מרקוס, יואל - אומרים הם מה

 כרמון ויונתן צפיר טוביה
שידור
שידורים מדריך
 וסירטס טאוויני האחים — קולנוע
 בסרט פלג אלקס פאדרונה, פאדרה

 אלביס זהו בעיר״, ״זר
* ממאדים איש

- שהיה הזה העולם היה זה
 שחזר השבוי כפר־קאסם, פרשת

 יגאל של ומיפקדת־השלום מדמשק
אלון
 קונדרה, מילן - נייר של נמר
 גולן ושנואי פינטו ר׳ זהבי, .אלכם
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מבקשים! הם איו תלוי
 של מאמרו טל להגיב ממשיכים ישראליים וגברים נשים
 לענג כיצד יודעות אינו הנשים כי שטען האוסטרלי, הגבר
 הישראליים הגברים גופו. את מכירות ואינן גבר

 ״כל אומרת: רוזנבלום פנינה עימו. מסכימים
 מתקבלת ובחמימות ברכות הנאמרת בקשה

'יפה !

״אל־פג׳ר״* כשערי ההפגנה
דראקוני בסעיף מועט שימוש

 הליך לכל זקוק השר אין שלום־הציבור.
 על עירעור ואין טענתו, להוכחת מישפטי

החלטתו.
מו שימוש אך נעשה המדינה, קום מאז

 קול נסגר פעם זה. דראקוני בסעיף עט
 המדינה של העליון ובית־המישפט העם,
היס בפסק־דין בוטים דברים כך על אמר

 העולם מילחמת בשיא אחרת, בפעם טורי.
 ומשה בן־גוריון דויד של במישטר חזה
 לסגור כדי זה בסעיף שימוש נעשה דיין,

 הזה, העולם של האנגלית המהדורה את
אז. שהופיעה

ה זה. בסעיף שימוש שוב נעשה עתה
 המופיע (״השחר״), אל־פג׳ר הערבי יומון

 גם שם והמוציא המיזרחית, בירושלים
 על־ידי נסגר אנגלית, שבועית מהדורה

 שמנחם אחרי חודש, למשך שר־הפנים
 על החליט) גם (וכנראה הודיע עצמו בגין

 קפץ פשוט בורג יוסף בכנסת. בנאום כך
 חייו כל עושה שהוא כפי — ומילא לדום

בעל־השילטון. הוראות את —
מו הערבי העיתון פורמלית, מבחינה

 של בירת־הנצח המאוחדת, ב״ירושלים פיע
יש עיתון הוא :כלומר מדינת־ישראל״.

 יכול היום, לו שנעשה מה דבר. לכל ראלי
 אחר, ישראלי עיתון לכל מחר להיעשות

עברי. או ערבי

 עיתונאים כמה החליטו שעבר בשבוע
 בשתיקה. כך על לעבור יכולים הם שאין

 מישמרת־מחאה התארגנה ספונטאני באופן
ב אל־פג׳ר, מערכת לפני עיתונאים של

 הפגנה שם קיימו הם המיזרחית. ירושלים
ב שציירו שלטים נושאים כשהם שקטה,
 חו־ למען ״עיתונאים במקום: בו עצמם

 של הערביים העיתונאים פש־העיתונות״.
 סניורה, חנא העורך, ובראשם אל־פג׳ר,
הפ וכך הישראליים, לעמיתיהם הצטרפו

משותפת. להפגנה המישמרת כה
 מערכת מחברי שכמה כך שמח"על אני

 למיש־ להצטרף לנכון מצאו הזה העולם
 (ידיעות עברון בועז שעשו כפי זו, מרת

ואחרים. (הארץ) דנקנר אמנון אחרונות),

 אבנרי, אורי עברון, בועז מימין: *
 אל־פג׳ר, מערכת חברי ברעם, חיים יב״י,

פרנקל. שלמה

2310 הזה העולם

 תל־ :והמינהלה המערכת .הישראלי החדשות שבועון הזה״. ״העולם
 העורך . 136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 /ורדון רחוב אביב,

 עורך־תבנית: * ינאי יוסי המערכת: ראש . אכנרי אורי הראשי:
 תמי :כיתוב עורכי ♦ פרנקל ושלמה ישי שרית :מערכת רכזי * שנון יופי

 ראש .סרגוסטי וענת צפריר ציון :מערכת צלמי .נוימן וגיורא מוטוכיץ
 :המו״ל . זכרוני רפי :המודעות מחלקת . סימה־ אכרהט :המינהלה

 רחוב תל־אכיב, בע״מ, החדש״ ב״הדפום מודפס ♦ בע״מ הזה״ ״העולם
בע״ם. ״כספי״ צינקוגרפיה גלופות ♦ בע״מ ״גד״ הפצה . כן־אבינדור

 הוא 1933 משנת העיתונות״ ״חוק
ה בדיקטטורה נולד הוא דיקטטורי. חוק

 :מטרתו ואחת הבריטית, קולוניאלית
 ביקורת כל מפני הדיקטטורה את להבטיח

 קיומו המשך עצם עיתונאית. התקפה או
 חרפה. הוא הדמוקרטית במדינודישראל

 מדינה בשום לו דומה שאין מאליו מובן
דמוקרטית. להיות המתיימרת בעולם,

 הנציב כי אומר זה בחוק 19 הסעיף
לס יכול שר־הפנים) : 1948 (ומאז העליון

 פירסם אם כראות־עיניו, עיתון כל גור
ל כמסוכן בילבד) (לשר לו שנראה חומר

 דיברו והעיתונאים שהעורכים אחרי
בתוכ חופש־העיתונות על גבוהה־גבוהה

 לקוות היה אפשר בטלוויזיה, דילמת נית
 ציבור־העיתונאים את יקים זה מעשר. כי

 לחו־ כזאת סכנה פני מול רגליו. על כולו
להי צריכים היו ולעצמם פש־העיתונות

 היה הפוליטיות. הבדלי־הדיעות כל עלם
 ציבור- של מאורגנת לפעולה מקום כאן

כל בשביתת־עיתונות לאיום העיתונאים,
משותפת. לזעקה לית,

 לחוד טלוויזיה קרה. לא כזה דבר שום
עב הישראלית העיתונות לחוד. ומציאות

 היא רועמת. בשתיקה העניין כל על רה
 נגד נעשה שזה זמן כל אמרה: כאילו

ל קטן צעד רק מכאן בסדר. זה ערבים,
בע ליהודים נעשה שזה זמן כל קביעה:

 או הרוב, על מקובלות שאינן דיעות לי
בסדר. זה הממשלה, על

ת נ ו ת ־ כ ו ע ש ?׳ ה ו ד כי :ה

טו שוון  את מנ
ודשודזחביוסחון

 למנות שר־הכיטחון שד החלטתו
 לתפקיד גנגר אריה היורד את

 מנכ״ל לפיטורי גרמה ככר בכיר
מאיי העובדים מישרד■,הביטחון.

 האם כשביתה. מים
 פקר רן את שרון ימנה

 מישרד־הביט• למנכ״ל
סץ חון

ת ב ת ו ע כ ד1ה א־׳ ע ח א * !

שס״ן חווה  אלנו
!מבעלה נפרדת

 מבעלה נפרדת המפורסמת הזמרת
מכ היא נישואין. שנות 13 אחרי
 נכר עם רומן על שמועות חישה
טו הזמרת של מקורביה אחד.
חו מיטבר שזהו ענים

 בחילוקי■ שמקורו לף,
מיקצועיים. דיעות

ודחוי בידי נוצח1
 ליד כפרדס בו ירו אנשים שלדטה
 לוי יהודה־אריה קצר. מטווח רעננה

 כידי להורג שהוצא לח״י, איש היה
 כי נאמר מצבתו על למחתרת. חבריו
 ממאנת המישפחה זדים. כידי נרצח

ה שד מותו פרשת ולסלוח. לשכוח
 חומר־נפץ שהמציא איש,

המחת לאיחוד ושקרא
ל כאן מתפרסמת רות,

ראשונה.

שד של
 כפרקליטם ידוע תוסייה־כהן שלמה

 העבודה ושר פלאטו־שדון שמואל של
 מיקצועו אברחצירא. אהרון והרווחה,

 שעיסוקו טוען הוא אך תחביבו, הוא
 האיש מיהו הדור. גידול הוא העיקרי

של הגלימה? שמאחרי
כ מספר תוסייה-כהן מה

 מיש־ ועל חייו על ביתו
*- פחתו.

 מאתנו 0011,
האנוש! צלם את
 המוסיקאי אומר הזה העולם עם בראיון
 הייתי ״לולא : בוטים דברים בר שלמה
 מספר הוא !״ הכל את הורס הייתי אמן,

 התפתחות על מרוקאי, כילד ייסוריו על
 ועל בני־עדתו של והניוון השינאה

 בצד לא ״אני היצירה. אל דרכו
 אומר, הוא שלהם,״

אמ נמצא עכשיו ״אני
 שייך אבל בפנים, נם

לחוץ.״


