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 דור לפני כי המאמינים אנשים יש
 — האחרונות בשנים וכי אחרת, הכל היה

 חלה — הליכוד שילטון תחת ובמיוחד
איומה. הידרדרות

 בגליונות לעלעל לו כדאי כך, שסבור מי
 חעו־ בגליון למשל הזה. העולם של ישנים

ם  ערב ,1955 באפריל 27ה־ מן )915( הזה .י
המדינה. של השביעי יום־העצמאות

 השבוע חזרנו שעליו מיבצע אז ערכנו
להח עצומה ניסחנו ).19־15 עסודים (ראה
 פסוקים אלא הכילה שלא ציבורית, תמה

 של צוות־סיקור שלחנו ממגילת־העצמאות.
 ״חוליית- לזה קראנו (אז וצלמים כתבים
 עצומה על ברחוב אנשים להחתים כיסוי״)

זו.

 את אוטומטית דוחים אינם שוב ברחוב
 פוחדים וכיום עצומה. על לחתום הבישה

אז. שפחדו מכפי פחות השילטון מפני
 פרת עימנואל בראשות ,1955 של הצוות

אזר 842 אל פנה בטלוויזיה) צלם (כיום
 מכפי חתימות פחות השיג כי וקבע חים,

 הפעם המקורית. המגילה על שהופיעו
 האזרחים מכל כחמישית כי הצוות דיווח

לח הסכימו אליהם פנו שהם והאזרחיות
המקור. את זיהה לא מהם שאיש אף תום,

 ש״זוהי היתד, אז ביותר הבולטת הטענה
 לקומוניסטים היחס קומוניסטית.״ עצומה

 כי נדמה אד בהרבה, מאז השתפר לא
ה את היקהו הציבוריות תנועות־המחאה

 באה אופוזיציונית יוזמה כל שמא חשד
השנואים. הקומוניסטים מצד

 בעל תימני ההיא: התקופה מסימני
 בליש- עבודה שחיפש מסולסלות, פיאות

 זה יודעים! .יודעים! אמר: כת־העבודה,
— חותמים בוליטיקה! של ניירות הכל

תו אז מ ב עז

ח ! * 1חו

1955 ביום־העצמאות, העצומה
!״.קומוניסטים

 המיבצע תוצאות את כיום שישווה פי
שער המקביל המיבצע תוצאות עם ההוא

 השתנה לא כי לדעת יווכח השבוע, כנו
 דווקא השתנה לא שהשתנה, ומה הרבה.
 לפני אז, כבר למדי רע היה המצב לרעה.

 בכיפה, המערך שלט כאשר שנים, 28
 והכל- התורני האליל היה בדגוריון ודויד
יכול.

האז מיסטר בץ הבדל היה לא כל, קודם
 לקוח שהנוסח והשבוע אז שהבחינו רחים

 אפם. הפעם: כמו אז ממגילת־העצמאות.
 לא המדינה לקיום שנים שבע במלאת

 על־ידי שנחתמה המגילה, את איש הכיר
 בתל- המוסיאון באולם טובים יהודים 37

 של שלם דור אחרי הפעם, גם וכך אביב.
 של הלאומני בבית־הספר יהודית״ .תודעה

מדינת-ישראל.
 על אז עלה לחתום המסרבים מיסטר
 יתכן זאת. להסביר קשה הפעם. מיספרם

הצי לתודעת חדרה האחרונות בשנים כי
 תנועות אזרחיות. יוזמות של חשיבותן בור

 עכשיו. שלום כמו ספונטניות, ציבוריות
 ועוד גבול יש בלבנון, המילחמה נגד !וועד

האזרחים הציבור. על חותמן את הטביעו

2381 הזה העולם

 ההם, בימים כי !״יודעים עבודה. תהיה לא
 רבה במידה קשורה היתד, לעבודה הזכות

 שהתוצאה יתכן המיפלגתית. בהשתייכות
 עדות־ בני של האהדה דור, כעבור היא,

 גם ביטוי לידי שבאה לליכוד, המיזרח
 החדש הדור ףני כאשר השבוע, במיבצע

 — וחבריו תימני אותו של בניהם —
 שילטון תחת הנה, כי בטענה לחתום סירבו

השיוויון. הושג כבר הליכוד,
 שאז הוא והיום אז בין ההבדלים אחד

 כאשר רכובים. שוטרים בוזחובות היו
 שוטר אל שלנו .חוליית־הכיסוי״ ניגשה
 והושיטה בתל-אביב דיזנגוף ברחוב רכוב

היסוס. בלי חתם הוא העצומה, את לו
 עם־ אז אמר ביותר החשוב הפסוק את

 דברים על רק לחתום .כדאי קן־מפא״י:
אותם!״ לקיים שאפשר

המגילה. עקרונות על לחתום סירב הוא

■ •האהוד השער בחבה:הקדמי השעו־ כתבה

בפלאטז עיסקי קה ד ערדרי ו
 שבויי של גבם על טרמפ תפס הוא

 הנוכל נסע למעשה אך צה׳׳ל,
 פלאטו־שרון סמואל

 לנהל כדי לכיירות
 כ* מיסתוריים עסקים
______הלבנון♦ כירת

 חיי-הלילה. מלכי היו הם פעם
 אחרי בדיכאון, סגל דב שרוי ביום

 ממאיר כגידול שלקה
ו־ — להתאכד וניסה

 להח־י מנסה פרדריקה
______כחיים. כו זיק

השלום אז־ שר,.סחויסט״ דרנו
 עם מגעיו על סודות לגלות ממשיך אבנרי אורי

 מגלה הוא שנים. שבע במשך סרטאווי עיצאם
השלום, לרעיונות ידידו התקרב איך

 מדהימים פרטים וגילה שחקר אחרי
 טבח ערך מי עיראק. יהודי גורל על

1 בשנת 1941

מיבצע
 יצא יום־חעצמאות לקראת

ד,הת למסע הזה העולם צוות
 מתור נבחרים סעיפים על מות

הי ההיענות מגילת-העצמאות•
 מאוד פושרת מה

 פרט — ואיש
 לא — לאחד
הנוסח. את זיהה

כזו הדוויה ש
 יפה ם אכרה של האחרונה דרכו

 כל של לטיפגש הזדמנות שימשה
 הישראלי השילטון כאצולת המי־ימי

ומהאופוזיציה. מהקואליציה -

היורה השוטר
 יהושע בשימעון שירד, האיש הוא כהן חיים דפק

 עליו מתלוננת עתה מכפר-שלם.
 בחתולים גם יירה שהוא אשתו

 אותה מכה שוטים, ובכלבים מייללים
בה. גם שיירה ומאיים בה ומתעלל

 771*7 ■.רזוווין
הואשד את

 (״ג׳אד״) יהודה הכימאי
 מספר נפסל, שסירטו נאמן,
האבו נעוריו על הזה לד,עולם

 לקולנוע דרכו על בצבא. דים
 .צה״ל ומכריז:

חזק, כל־כך הוא
 להוריד שצריך

הראש!״ את לו

 סזף סוף
!הריון

 טלי ואשתו ידלין אשר
 עומדים (בתמונה) ליכני

לעו צאצא להביא סוף־סיף
 ושבים לם

 לישראל
 לקראת
הלידה.

ההילה
 ■יד־ ה צ

ד טורם
דירה אין

לג׳זרג״
ל באמבולנס הוסעו הס

 מתו מלכי־ישראל, כיכר
 הצטננו בהילטון, מרעב
 זאת בכל הופינם אך קשה,
 ומעריץ משולהב קהל לפני

 כוכבי —
נמ תהילה
ביש צאים
ראל.

 כי בחשד שנעצר הקצין
 טען לחו״ל, חיילים הבריח

 בנו גדיש, לרועי עזר כי
 מנכ״ל של

תעו־ חברת
לחש־ פה,
מצד,״ל. תח

 נדהם, כן ג׳ורג׳ הזמר
 בהילסון שהזמין החדרים
 והזא פנויים, היו לא מראש,

 למלון נשלח
מדוו אחר.

 נירה חת
גל.

 חגיגת ,.התיאסוון
הפרט ביתי!״ הוא

 הבימאיצדי עורך 4? בגיל
ומס סאזן־ביניים צרפתי

שח על חלומותיו, על פר
 ועל קניו

 הצבעים
 שהוא
אוהב.

 לגלות: מותר ככר עכשיו
ה פורק: לא הפלמ״ח

 מהמחתרת עלה שבוע
 חיים עם והגג
 פרם את חפר

ישראל.
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 ואליד דנקנר, אמנון בחזה,
 פלאי אלכסנדר שלח, ריקי צאדק,
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