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 עם אלה צילומים הובאו בקיבוץ המשבר על התחקיר במיסגרתהכרח עליה שאבד הישנה הקומונה
 נראית שהיא כפי א; קומונה היתה ״בראשית הבא: הכיתוב

 מערכות שתי שישי יום מדי מוצא היה שבו הקיבוץ, של הכללי הבגדים במחסן משלו תא היה חבר לכל להב. בקיבוץ כאן,
אלמוני." חבר של לשימושו שאחריו בשבוע עברה פלוני, חבר אחד בשבוע לובש שהיה חולצה ולשבת. לעבודה בגדים:

 לנוכח פה עומדת גלותנו, שנות אלפי לאורך
 את רואים אנו האין חריפותה. בכל עינינו

 עומרים כשהם הדורות, בכל הגולים המתדפקים
 להסכים מישהו היכול סגורים? שערים לפני

 הסתייגות בשל לעינינו, תחזור הזאת שהטרגדיה
 — נפלא היהודי החוק את העושה שרירותית

לאל?״ — לעלות״ יכול יהודי .כל
 למושב עד צו־הגירוש את לעכב מנוח: דרש

ההס את לבטל בה ולהציע הכנסת, של הבא
לחוק־השבות. תייגות

ד ן ן |1ך  היהודי־ סוחר״הגרוטאות |
 יואנוביצי חיים ג״וזף צרפתי 111111.1

הסגרתו. את דרשה צרפת ממשלת ר

 ברל פעם כתב כאפרכסת!״ אוזנך עשה מחרשתו,
 עם לפולמוס מוקדש שהיה במאמר כצנלסון,

 השנייה, העליה איש הקרח, מנוח יהושע כי מנוח.
 ששרדו מפא״י צדיקי עם הנמנה א', דגניה חבר
 הוא פאשר אולם בכתיבה. מאוד ממעט קדם, מימי
 נגד תמיד כמעט שוחה הוא לידיו, העט את נוטל
הזרם.

 כתב מחרשתו, מאחורי שוב מנוח יצא השבוע
של הגירוש צו העילה: דבר. למערכת מיכתב

 סוחר־ יואנוביצ׳י, חיים ג׳וזף נגד הפנים שר־
 דורשת צרפת ממשלת אשר היהודי, הגרוטאות

 אחרי גם בתוקפו נשאר זה צו הסגרתו. את
 שהיתה ארץ שום מצא לא העשיר שיואנוביצ׳י

 — הסגרה למעשה, היה, גירושו לקלטו. מוכנה
 את לפייס היתה מטרתה שכל מדינית, פעולה

צרפת. ממשלת

 מיכתבו בפתיחת כמעט. — יהודי כל
ל האומר השבות, חוק את מנוח ציטט כו כי.
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 שתי שהוסיף אך לעלות״, רשאי יהודי
 במחלה לחולה או לפושע פרט הסתייגויות:

 .בשעתו מנוח: כתב בריאות־הציבור. את המסכנת
 שמות שהן משום ההסתייגויות, נגד התקוממתי.״

 יהודי חטא. אם אף יהודי, עצמו. החוק את לאל
 עונשו על להביאו שאי־אפשר פושע אין הוא.
 לבודדה שאי־אפשר מחלה ואין בבית, כאן,

שבה...״ הסכנה את ולהקהות
 ארץ שום אם ילך, .לאן יואנוביצ׳י: ולעניץ

היהודית, הטרגדיה כל לים? לקבלו? רוצה אינה
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שחיה :113 <■1113 היה ה
 סקר ,בדיוק שנה 25 לפני השבוע שראה־אור הזוד, ליון.העולם

 תשי־ח, הטוב תשי־׳דו(.הסרט סידטי מאזן את ראש־השגה בכל הגו
 ברידיט השנה־ .כוכבת הופיעה הגיליון בשער תשי־דד). הרע ז
 של הטראגית הדראמה מגיבורי אחד בראנד, יואל של רשימה .

שנות הונגריה יהודי את להציל הכושל זן  על תחפו .אל השואה, ב
 גרמניים פושעי־מילהמה של בזיכויים עסקה מילהמדד, ד

המערבית. בגרמניה ״דין
 המשבר בעניין הזרד .העולם של התחקירים בסידרת •אשון

במדור.המרחב־ הקומונה.־ של הכותרת.סופה תחת ראודאור וץ
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 עבד העיראקי הנסיך בין הקשר על ירדני קצץ של גילוייו הובאו
 .האמיר הכותרת תחת מילוזמת־העצמאות, בימי וישראל, אל־איללה

בפלסטין״. בגד
בררו. ברידיט השנה, כוכבת הגיליון: בשער

£ יהודי־ערבי :01הדא הראשון שרון ואט!

תזכיר
ר פרישתי את רי שג  ישראל של

 באום ישראל מישלחת וראש בארצות־הברית
עי מש־ תצפית מדוד חזה אבן אבא  ל
 להעמיד התוכנית על ומסר שבועות, שישה

 ברשימת הראשונים המקומות באחד אבן את
 גם מסר השבוע לכנסת. בבחירות מפא״י
 ניו־יורק רב־התפוצה האפריקאי היומץ

 הו־אשון. בעמודו זו ידיעה טריביון הארלד
ברשימת אחרים חדשים מועמדים כי בהוסיפו

 שימעון בוודאי יהיו השלטת המיפלגה
• דיין ומשה פיס •  המילחמה סרבן •

 ושיוזרודז גיוסו פרשת שעל קודד, ישעיהו
עי הזה העולם דיווח מצה״ל  העיד שמע, ל
עי השבוע  מטעם שמתה חוקר, קצץ ל

 את לחקור ומישרד־הביטחון, המסמל
 חד הרע היחס על קולר של ואשמותיו

 שבו הצבאי, בבית־הכלא כלפיו התעללויות
 בית־הכלא קציני את האשים קולר נחבש.

 בהכאות מכוונת, בהתעללות וחייליו
 מעשים של *־וכה ובשורה במאסר־יחיד

בלתי׳׳אנושיים.

מזהירה דות
 שנה מדי במדינה עולה עונת־החגים זראת
 הדת והקיבוץ. הדת מוסדות: שני של

 של בליבם גם זיכרונות־ילדות זו בעונה רת
 מקום לרכוש הממהרים רבים, ש

 יום־הכיפור מאז תוכו את ראו שלא ■כנסת,
 המונים זו בעונה מושך הקיבוץ ואילו ־.
 בני־דוד בנים, להם שיש לפתע הנזכרים ם,
 לשמחם ומזרחים המשקים, באחד ים

 צפוי. לא בביקור זו מנות
 שתי רק עלו לא תשי״ח של האחרונים מים
 ראש. אל ראש התנגשו גם ח — יים

 רחמים יצחק הראשון־לציון של רצונו מנות:
 הקיבוץ־המאוחד, במישקי לבקר (•)1

 להרשות מנהיגי־הקיבוץ של המוחלט בם
זה. ־

 בארץ גדול אוהדי־הקיבוץ מיספר כי תכן
 התייצבה הפעם אולם הדת. אוהדי ופר

 הרב. בצד המכריעה ברובה ■הקהל
 הקהל לחיבת ראשון היה לא צודלציון

 על כעונש הקיבוצים, חלב על חרם הטיל ר
 מודים מוחלטים כופרים גם אך חזירים. י

 שלום בדרכי תורתה את להפיץ הדת של זה
 יכולתה. ככל נפשות ות6

 של סירובה אולם ישכון. לבדו זיבוץ
 להיכנס לכוהךהדת לתת המאוחד הקיבוץ ת
 מסויים משק חברי אם אפילו — משקיה ום

 הוא נוספת. משמעות בעל היה — בכך ׳וצים
 טוטאליטרית כמעט לשאיפה נוסף ביטוי

יושבי־עיר בעצמם הקיבוצים(שהם מנהיגי

 מכל צאן־מרעיתם את לבודד השבוע) ימות יב
 זרים, אישים החרמת על־ידי זרה, פעה
 אחרים. אמצעי־בידוד ועל־ידי זרים ;ונים

 כאשר — 1958ב־ יותר מגוחכת שאיפה אין
 לצה״ל בהמוניהם מתגייסים המשקים

 הרוחות וכאשר הארץ, כל בני עם בו !גשים
 ביותר הנדחת לפינה גם חודרות רשות
 רק אינה זו שאיפה אולם הקיבוצית. ומונה

 תפיסה על מבוססת בהיותה רת־סיכויים.
עצמו. לקיבוץ סכנות הרת היא !ולפת,

דישת
המחרשה אחורי

מאחורי יוצא מנוח שיהושע פעם .בכל

 הדתי-ליברלי שריהמישפטים של אביו !
ם. משה הליכוד, .ומשלת טי ני
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אנשים
היועץ־ של האחרון ביקורו געת •

ץ בהן חיים לממשלה המישפטי  האום במי
 ראה לא אותה ותיקה. מכרה פגש בניו־יורק,

 האגן, פראנפיס מדי זו היתד, רב. זמן
 בישראל נידונה אשר האפריקאית הנתינה
כהן, חיים סוחר״ לטובת ריגול באשמת

עם בשיחה פתח במישפטד״ התובע שהיה
פעמים שלוש אותה הזמץ פדי,

 שעות השניים בילו שנהן לאדוחות־צהריים,
ידידותיות. בשיחות ארוכות

ם ח״כ • ץ הכללים מיוני פר
 בשבוע בכנסת הוויכוח בעת ברנשטיין,

 בקריאת־ביגיים שוסעו שדבריו אחרי שעבר,
 .חבר־הכנסת באדר: יוחנן הד״ר של

חרש חצי אני מזר. חוץ לי. תעזור אל כאדר,

 צועק.״ שאתה פה את לשמוע יכול ואינני
ח ח״ב •  .אנחנו שופמן: יוסף ודו

 בכל אומרים שתמיד זו במדינה רגילים
 יימדד. העניץ עליי, מוך0 עליי, סמוך עניין:
 אחד שכל מתברר כלא־שאטה בעניץ והנה

 עליו.״ סמכתי אני אומר:
 שוצזעוררה החריפה הביקורת אחרי 9
 חשין, זלמן שניאור השופט״העליון על

 התג״ך חידון בסיום לדבריו בקשר
 את מביר וצא כי הודיע שבמו הבינלאומי,

ט עמום  חשץ השופט מצא מילדותו, ח
 אותו ששאלו *תם כל על להשיב לנכון

 כל הוזשית מדוע עכשיו, עד הייתה .איפה
 רק .לא דבר: למערכת בסיכתב העת?'

 עצם אלא לי, ידועה ודתה לא גאוניותו
 1921ב־ קיומו.״השיןגילהבמיכתבו,כיעוד

ט עמום וצרי שכרו  ומאז וצריו, אצל דירה ח
 כי מסתבר, דבריו לפי דבר. עליו שמע לא

.34 או 30 בן ולא 37 בן ביום הוא חכם עמום

 בלי נשאר לא מנוח האמיתית. היצאנית
 של ובמדור־המיכתבים שעות 24 חלפו לא מענה.

 כה היה שהזמן מאחר התשובה. הופיעה כבר דבר
 מקורבי מצד באה שהתשובה נראה קצר,

המערכת.
 זה .דבר תרגי: יצחק בחתימת אמר־המיכתב,

 מקום: בכל ליהודים כהזמנה להתפרש עלול
 מיקלט תשמש ישראל — החוק על ועברו פשעו
(•)בשבילכם!״ בטוח

 אחד. איש של גורלו על מוויכוח יותר זה היה
 לעיקרון מעל המדינה של האינטרס את בהעמידו

 דיעה השני המיכתב למעשה ביטא חוק־השבות,
 היה מנוח שיהושע בעוד מובהקת, .כנענית״

 קולו את שהרים ישראל מדינת בכל היחידי האיש
 זאב פעם ביטא אותו הציוני, האידיאל למען

 תהיה שבו ליום קיווה כאשר ז׳בוטינסקי
אמיתית. יהודיה יצאנית בארץ־ישראל

 עלילותיו סיפור הוא בת־זמננו, דוגמה (*)
פלאטו־שרון. שמואל לשעבר הח־כ של


