
שהיה שיש ■9103 היה ה1
 גליון היה בדיוק, שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ בליון.העולם

 עמום העולמי התנ״ך לחתן בחלקו שהוקדש תשי״ח, לשנת השנה־ ,,איש
 אירוע מכל יותר המדינה תושבי תב את ריגשה בתואר שזכייתו הבס,1

 עמום של ועולמו חייו את שתיארה הרשימה שנה. אותה במהלך אחר
היפה״. .הברווזון הכותרת תחת הובאה יחכם

 — העולם הבא: הסדר לפי היו תשי״ח לשנת נוספים אנשי־שנה
 בן־גוריון; דויד — יהדות מאיר; גולדה — מדיניות דודגול; שארל
 ספרות אל״קאסם; אל־כרים עבד — המרחב סוחר; שמואל — ספורט

קלצ׳קין; רפאל — תיאטרון רווה; אביבה — אשה סמילנסקי; מהר —
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 משה — מישפט לבון; פינחס — כלכלה דה־פילים; אדים — אמנות

 עמרם — דת תבור; אלי — עיתונות דדדשליט; עמום — מדע זילברג;
שפירא. חיים משה — הכנסת בלוי;

חכם. עמום — תשי״ח השנה איש הגליון: בשער

ש חד טו ת * גי אחדות עייפז
קולר סרבן־מילחמה * העבודה

ת נראית בתצלום מיזרחי״מזור. הודי הוריה. בדירת בחדר״המגורים כורסה על יושבת מזור י

1 מס׳ סטרה
 הגטו ליצירת יותר גרם מה יודע אינו איש
 לחיות היהודים של שאיפתם באירופה: היהודי
 של שאיפתם או הגויים, מן ולהיבדל יחדיו

 שחיו היהודים עם ממגע להימנע הגויים
ביחד. הסתם מן פעלו הגורמים שני ,בקירבתם.

 דרש הרביעי פאול שהאפיפיור לפני רב זמן
 לרובעים רשמית הפרדה לכונן 1555!ב־

 הגיטאות• קיימים היו כבר ליהודים, המיוחדים
 לפחות היו הם וגרמניה. איטליה ערי ברוב

 עצמם היהודים של החופשי רצונם פרי בחלקם
 ובין בינם ומשותפים אוטונומיים חיים לחיות
עצמם.

 המדינאי הודיע השבוע ממלכתי. גימד |
 בין רשמית שהפרידה הודעה, 1 מס׳ הבינלאומי

 האומות־ מזכיר המרחב. מדינות לשאר ישראל
 שיחותיו כי הכריז האמרשלד דאג המאוחדות

 משיחותיו במהותן הן שונות ישראל מנהיגי עם
 המרחב, שענייני מאחר ערביים, מנהיגים עם

 האדם, עצרת מטעם עליו הוטל בהם שהטיפול
בלבד. לערבים נוגעים

 אולם זו. הודעה על הרוגז גבר בישראל
 כבר שנאמר מה אלא אמר לא המרשלד
 עצמם: ישראל מנהיגי על־ידי פעמים אידספור
 שהיא לאירופה, למעשה שייכת שישראל

 ״מיזרח־תיכונית', ולא ״ים־תיכונית" מדינה
 המשותף, האירופי לשוק אותה לספח שיש
ועוד.

 מן היהודים את להוציא כדי נולדה הציונות
 שהצליחה נדמה היה תשי׳׳ח בסוף אולם הגיטו.

 יותר, גדול משותף לגיטו אותם להכניס רק
 זה גיטו של שבירתו ממלכתי. מעמד בעל

 המשימה ספק בלי היא למרחב ישראל ויציאת
תשי׳ט. שנת לקראת 1 מס׳

מיפלגות
ערביים פוערי־ציון

 מפ׳׳ם את שהפכו העיקריות הבעיות אחת
 פועלים למיפלגת מאוחדת פועלים ממיפלגת
 השומר יוצאי הערבית. השאלה היתה מפולגת,

לדו־לאומית, המיפלגה בהפיכת דגלו הצעיר

 לראשונה ניתן .גיטר האיטלקי השם *
ברומא. היהודי לרובע

 כי דעתם על עמדו אחדות־העבודה אנשי ואילו
 ציונית. במיפלגה כחברים ערבים לקבל אין

 את לארגן רצו לא לאחדות־העבודה אנשי
 שלפיה הצעת־פשרה, נתקבלה לבסוף הערבים.

 בשם למיפלגה, בכניסה מיוחד מיסדרון נוצר
 באחוות הרוצים באו ואליו הערבית״, ״החטיבה

מפ״ם. במישקי ובעבודה עמים
 את להפוך מפ״ם אנשי החליטו הפילוג עם

 הסתפקו זאת לעומת לדו־לאומית. מיפלגתם
שעברו בודדים בערבים לאחדות־העבודה אנשי

 החדשה למיפלגה נתקבלו אלה למיפלגתם.
 בציבור. אחת פעם לא אף נזכר שהדבר מבלי

 מדברים אלה ערבים כי הוסבר לשואלים
יידיש.

אנשים
 של ביותר החגיגית הצגודהבכורה •

מנון של הבכורה הצגת היתה השבוע  ן3 א
 חגה השחקנית של בנס רבטר, הלוי יעקב
 רכנזר. יעקב הארכיטקט ובעלה מרון
 שנערך הבן, של ברית־המילה בטקס

 אמנים עשרות השתתפו אסותא, בבית־החולים
וארכיטק ציירים סופרים, התיאטרונים, מכל
 את לראות היד, אפשר הזדמנות באותה טים.

 כשהוא שמיר. משה האנטי־קלריקלי הסופר
 הראשון היה הוא טלית. ועטוף במיגבעת חבוש

 ראש הסדד. לפי באים כשאחריו בסנדקינג
 נורמן קרן ראש לבנון, חיים העיריה

 כאשד חנה. של ואביה פרי, אליעזר בישראל
 לזמר והחל בידיו הנולד הרך את המוהל נטל

 כך על העיר בבכי. התינוק פרץ רט בקול
 יצביע לא כבר בטח .הוא יהין: יוסן!

דץ בין ער ויכוח התנהל אחר־כך בשבילם.״  י
 המילה לחידושי בקשר ראובן, והצייר

 ניחש באמריקה. הציביליזציה עמה שהביאה
בלנדר." בעזרת למהול יתחילו .בקרוב ידין:

 מסר מנוסי דידי והפיזמונאי המשורר •
 לתיאטרון אקטואלי שיד של חדש קטע

 להכלילו סירבו התיאטרון מנהלי אך סמבטיון,
 החליט העבודה .מישרד השיח בתוכנית.

 / רחב לבידור חושי אבא את / לקרוא
 ״נמיר' אם רק / עורו יהפוך ה״חושי" אולם

חברבורותיו". את

ד ד 1 חרב גפתבה פורסם לפעולה, דוהר אמק־ס טנק של תצלום ח
גיסות את הזה העולם של הצבאי כתבו סיקר שבה במידבר, 1^ 1 ^ 11

ם ׳58 בקיץ שעסקו השיריון מרוני תר הגדולים בתי תיו ביו לדו תו .1958 לשנת עד ב

1093 הזה״ ״העולם
10.9.1958 תאריך

 בבחירות נכבדים. םוציאליסטים
 הערבי. ברחוב חיל מפ״ם עשתה האחרונות

 חבר־כנסת כימעט לה נתנו הערביים הקולות
 לאחדות־העבודה, פיגרה זאת לעומת שלם״.

 כן על ערביים. קולות מאות בכמה והסתפקה
 לפעול עליה כי לאחרות־העבודה החליטה
בנידון.

 אלון, יגאל אלוף כי נאמר היהודי ברחוב
 המיפל־ של מדיני כמזכיר מתפקידו שהתפטר

 גינוסר. במשק לביתו חוזר הוא וכי עייף, גה
 בכפרים סייר עסוק, נשאר אלון העסקן אבל

 הפועלים, אצל ולא תורכי קפה שתה הערביים,
 במדאפות אלא דווקא, והמהפכנים החלוצים

והנכב המוכתארים של (חדרי־קבלת־האורחים)
 והציע אורחים מהכנסת נהנה שוחח, הוא דים.

 עלולת אלה פעולותיו כי ביודעו אך שותפות.
 מאיר עם הישן ריבו את היהודי ברחוב להזכיר

המשו למיפלגה ערבים קבלת עם בקשר יערי
 איחוד הציע הוא זהיר. להיות החליט תפת,

 תקציבה את שתקבל ערבית, למיפלגה פדראלי
 במהרה פועלי־ציון. — לאחדות־העבודה מידי
 איתו לשתף המוכנים הנכבדים את מצא

פעולה.

אדם דרכי
המילחסה סרבן על

 לבדיקה צרההתייצבות הגיע שבו ביום
 קולר, ישעיהו הגיוס חייב של לביתו רפואית

 באוזני שם והכריז הגיוס, ללישכת הצעיר מיהר
 הכרתי לפי סרבן־מילחמה ״הנני הממונים:
 להתגייס יכול ואיני מסכים איני ומצפוני.
לצבא."

 מישרד־ אנשי הועמדו שלפני הבעייה
 שום אין בישראל למדי: חמורה היתה הביטחון

 השירות מן לשחרר המאפשרים תקנה או חוק
 לנהוג בניגוד מצפון. מטעמי סרבני־מילחמה

 שבהן אחרות, מערביות ובמדינות בבריטניה
 חוקרת הסרבנים, את ציבורית ועדה בוחנת
 אם ומחליטה השקפותיהם לאמיתות אותם

 בדבר ההחלטה נתונה לאו, אם אותם לשחרר
 של בידיהם בישראל סרבני־מילחמה של גיוסם
 למשל, שבחיפה, בשעה הגיוס: לשכות מנהלי

 שיחרוריהם את להאריך הלישכה מנהל נוהג
 המנהל בהם נוהג לפעם, מפעם הסרבנים של

 כשהם לאוסרם ומורה חזקה, ביד התל־אביבי
לגיוס. מתנגדים

 קולר, לישעיהו שניתן הטיפול גם היה כזה
 אחרי בתל־אביב. להתגייס שעתו הגיעה כאשר
 וכשבקשתו הרפואיות הבדיקות את שעבר
 שנתיים למשך אזרחי לאומי לשירות לצאת
 על צבאיים שוטרים התדפקו נדחתה, וחצי
 בצפון־העיר. נורריה בשכונת דירותו דלת

 שהופיע לקולר השוטרים הודיעו עריק,' ,אתה
 בחצות אותו שהעירו אחרי בפיג׳מה, בדלת

הלילה.
 בכיר, קצין לפני צבאי למישפט הועמד הוא
יום. 21 של למעצר־מחנה ונידון

הצבאיים, מבתי־הסוהר לאחד הועבר קולר
 יום, 16 במשך בודד בתא לדבריו, נכלא, שם

 ושוחרר והתעלף חלה סוהרים, בידי הוכה
 כל לקבל מבלי מעצרו, מועד תום לפני לבסוף,
לכך. הסבר
 השיחרורים. לבסיס קולר הועבר המעצר מן

 צה״ל חיילי מקבלים שבו למישרד הובא הוא
 קריאה בצו צוייד פינקסי־המילואים, את

 ״אתה לנפשו. ושוחרר קרוב, למועד למילואים
 | המטכ״ל, מן הקצין לו אמר מצה״ל,״ משוחרר

 ־ שלא קולר, של שיחרורו לטקס במיוחד שבא
מעולם. גויים ולא חוייל

 מסוף מפ״ם, מטעם הערבי חבר-הכנסת *
 קולות בעזרת בחלקו הוכנס המיס,

 היהודי חבר-הכנסת פטירת אחרי ערביים,
לפניו. שעמד יצחקי יצחק


