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העם
חדשה תחלהה

התחילו מילחמות שתי
שנה. 50 ולפני שנה 75 לפגי

חרש. משהו מתחיל עכשיו
 בעיתונים כמו טריביזן. הראלד בעיתון

 החוזר מדור מופיע רבים, ותיקים אמריקאיים
 שגה" 75 ״לפני שנה״, 100 ״לפני הכותרת על

שנה״. 50 ו״לפני
 בימים במיוחד מעניינים אלה מרורים

 אחד היה שנה 75 לפני שהיום מפני אלה,
הרא מילחמת־העולם של הראשונים הימים
 הימים אחד היה שנה 50 לפני והיום שונה,

השנייה. מילחמת־העולם לפני האחרונים

 דנציג. העיר על איים היטלר כאשר שנה, 50
 על באירופה היהודים מיליוני העלו לא אז גם

 הים חוף על זו, ויפה קטנה בעיר כי דעתם
 שתביא אפלה התפתחות מתחילה הבאלטי,

החדשה. בעת הפשעים לגדול
 המהפכה את גדנסק העיר מסמלת כיום

העולם. פני את לשנות העומדת האדירה,
תנו נולדה בגדנסק בגדנסק. התחלה

 העקשני במאבקה ששינתה סולידריות, עת
הקו העולם פני ואת פולין, פני את והאמיץ
 ולא- ועד המיזרחית מברלין כולו. מוניסטי

 פולין מאורעות הטביעו ושאנחיי, דיווסטוק
אדם. כל של חייו על חותמם את

הממ בדרכי־שלום, בפולין, קמה השבוע
 האנטי- (ולמעשה הבלתי־קומוניסטית שלה

 הקומוניסטי. בעולם הראשונה קומוניסטית)
 מאשר ״היסטורי" פחות שאינו מאורע זהו

והשנייה. הראשונה מילחמות־העולם פרוץ

 כאשר עיתון, לקרוא הוא מיוחד תענוג
 הכתוב מן הרבה לאחר־מכן. קרה מה יודעים

ומופרף. תפל בדיעבד נראה בעיתונים
 17ב־ הראשונה. מילחמת־העולם

 מישרד־המיל־ העיתון: דיווח 1914 באוגוסט,
 של רבות הצלחות על ריווח הצרפתי חמה

 השמאלי, באגף הן המתקדם הצרפתי, הצבא
 היה (בפועל באלזס. הימני, באגף הן בבלגיה,

מהי בהתקדמות הימים באותם הגרמני הצבא
 נעצר שם פאריס, לשערי אותו שהביאה רה,
 הגיוס את השלימה כמעט רוסיה בנס.) רק

 גרמניה תוך אל צועדים והקוזאקים שלה,
 על מילחמה הכריזו לא היפאנים ואוסטריה.

 הודעה, הגרמנית לממשלה שלחו אך גרמניה,
 תבעו שבה אירונית, כמעט בצורה מנוסחת

 (יפאן בסין. מושבותיה על לוותר מגרמניה
 מדינות לצד למילחמה לאחר־מכן הצטרפה
 שהיו ערי־החוף את וכבשה ורוסיה המערב

הגרמנים.) בידי
באו 17ב־ השנייה. מילחמת־העולם

 דחתה גרמניה כי העיתון מסר 1939 גוסט
בינלאו ועידה כינוס של רעיון כל בחריפות

 אז (שהיתה דנציג העיר בגורל לדיון מית
הגר הסכמי־השלום.) על־פי חופשית", ״עיר
 היחידה הבינלאומית הוועידה כי הודיעו מנים

ה במסירת שתדון ועידה היא אליה שיבואו
 השנייה (מילחמת־העולם גרמניה." לידי עיר

 הקרוייה זו, עיר בגלל רישמי, באופן פרצה,
גדנסק.) כיום

 גדנסק, העיר, באותה ויפה. קטנה עיר
 לשנות עתה העומדת השקטה, המהפכה החלה

העולם. פני את
מילחמת־העו־ בארץ, שנולד צעיר בעיני

 הם השנייה ומילחמת־העולם הראשונה לם
 רק איתה. קשר כל לו שאין עתיקה, היסטוריה

 נראית והשואה — לחייו נוגעת השואה
 לפני מאורעות מאותם מנותקת היא כאילו
10

 היה יכול לא המילחמות, שתי פרצו כאשר
 גם נכון זה התוצאות. תהיינה מה לחלום איש
בפולין. שהחלה המהפכה לגבי

מיפלגות
ועידה או חוקה

 האמיתי סלע־המחלוקת ■
 אלא פוליטי. אינו בליכוד 1
 יהיה מה פנימי. מיפלגתי 1
הבא? הצער |

₪ סעד־סדע׳נסקי ?:דעו;
 ויכוח התלקח הליכוד מזכירות בישיבת

שרון. ואריאל ארנס משה השרים בין
בלי חדש חברים מיפקד לקיים תבע שרון

 ארנס בעיקבותיו. חדשה ועידה ולכנס כוד,
 שהליכוד אחרי רק אפשרי שזה ואמר התנגד

 חרות איחוד מאז שכן חדשה, חוקה יקבל
 — הליכוד — אחת למיפלגה והליברלים

 מחייב, מישפטי תקנון או חוקה לליכוד אין
התנועתיים. החיים להתנהל יכולים פיו שעל

בלי האמיתי הוויכוח כיום הוא זה ויכוח
 תוכנית־הש־ סביב מהמחלוקת יותר אף כוד,
 שרון, אריאל שהשרים הממשלה, של לום

לה. מתנגדים מודעי ויצחק לוי דויד
 לוועידה להגיע מאוד מעוניינים ולוי שרון
 מאוד, הגיונית דרישה זוהי מבחינתם חדשה.

הש בסניפי־התנועה. ביותר פופולרית והיא
 סניפי־התנועה במרבית כיום שולטים ניים
ב השולט שמיר־ארנס, למחנה עוררין. ללא

 המיפ־ המנגנון וברוב בכנסת בסיעה ממשלה,
בסני אחיזה של בודדים איים רק יש לגתי,
)12 בעמוד (המשך פים•

לאילת נסע וי ד־
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 לנדאו אר■ נמשו. והמישחק שלוש שיווין!
מנוסים עובדים. לא שונליו שוב הונית

עובדים לא בינתיים אצלו. הסמכויות את

כץ ישראל מפסיד
אצלי! תעבזד לא אתה לו: אמר לנדאו

לשמוד נד■ נוסו תידוץ להמציא ״אלץ לו■
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