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בסג הגסואיזם סימני מבצבצים כיצד מוזר

 הסחות במקומות גם המדינה של הפוליטי נון
צפויים.

 באו׳־ם ישראל נציג אבן, אבא נאם מכבר לא
 מאד מאלף נאום בוושינגטון, ושגרירה

 הנהו, אבן כי התרשמו המאזינים באסיפת־עם.
 שמנוי תקיף, אדם עליו, הנפוצה לדעה בניגוד
 וכבודה המרינה עצמאות על לעמוד עמו וגמור

מחיר. בכל
האמ : אחד פסוק השגריר הגניב לבסוף

 מערכת״ במר$ב להקים יוכלו לא ריקאים
 בה לכלול מבלי הערבים, על הסומכת בטחון

 מצריים צבא בין מפרידה זו כי ישראל, את גם
 ישראל, מדעת : אחרות במלים עיראק. וצבא

נת לא אמנם האמריקאים, את לשרת הרוצה
האמ אולם יפות, פנים בסבר כה עד קבלה

 אפם על השרות את לקבל יצטרכו ריקאים
 ריבונית גאה, לאומה נהלר נימוק חמתם. ועל

ועצמאית.
 מדי צעירים לא־מעטים שקוראים יתכן

 לפני שנר,־שנתיים עוד כי לזכור שיוכלו מכדי
העי הנימוק גם זה היה מדינת־ישראל הקמת

וה המצרים :הבריטי הלבן הספר נגר קרי
 תעלת־סואץ על להגן יוכלו לא עיראקים

 על לכן (הבריטיים). ושדות־הנפם ^הבריטית)
האינ על שתגן עברית מדינה להקים הבריטים

במקום. שלה טרסים
? נשתנה מה

 בירושלים המתאימים בחוגים שמסתובב מי
 יבחין העתונאים, חברי דברי את בעיון וקורא
 למנגנון ביחס הפוך, בלבוש רוח, באותה

בארץ. או״ם
 מזכירים הישוב מנהיגי היו האנגלים בימי
 את הנושך המוכה הכלב את קרובות לעתים
 כל במקל. המחזיק האיש את במקום המקל,

 שקיבל ההוראות את שמילא קטן, בריטי פקיד
 אישיות, השמצות של לגל זכה מלונדון,

 היתד, התוצאה וצורר־יהודים. אנטישמי נקרא
 אנטישמים באמת הסבו הפקידים כל כמעט כי

לא אחד מצד : בסול היה הנזק מוחלטים.

המר על רצינית פוליטית התקפה שום נערכה
 : המדיניות את קבע שהוא הבריטי, המריד כז

 שיכלו המקומיים, הפקידים הפכו שני ומצד
ל שלהם, המצומצם בשטח בהרבה להועיל

הישוב. אויבי
 אוטומטית הגבה אלא מכודן, קו זה היה לא
באר רגילים שהיו והעתונאים, העסקנים מצד
 את הקטן ה״גוי׳׳ בפקיד לראות הפזורה צות

 ה״גויי׳׳ שבשלטון מכיון — האמיתי הצורר
ממילא. ללחום היה אי־אפשר

 משקיפי כלפי הפרשה אותה חוזרת עתה
 נציג שהיה בניקה, וזאגן הגנרל בארץ. או׳׳ם

 הוצף טוב, רצון בעל וארם קטנה מדינה
 עתה שהפך האומרים ויש אישיות, השמצות
 במקומו מובהק. אנטי־ישראלי מכך כתוצאה

 הקשורה מדינה כנציג שהוא ברנם, הגנרל בא
 עצמו את רואה וארצות־הבדית, בריטניה עם

 למדינה להזיק יוכל הוא יותר. הרבה חזק
 בניקה יכול היה מאשר יותר אחד בחודש

 ירחק שלא להניח יש שמתו. תקופת בכל
אנטי שהוא יצעקו מסוימים ועתונאים היום
 מק־ של ויורשו המן של בנו מלידה, שמי
קל. מיי

 יהודי־חסות של זה מיחס נשתחרר שמא
 אי־פעם להחליט עלינו ? הפריץ פקידי מול

 במשטר להכיר : ומכרעת עצמאית החלטה
 כל אין לא, אם לאו. או או׳־ם של הפיקוח

 להגיד אפשר המקומי. המקל את לנשוך טעם
 האישית ידידותנו אף שעל האדיבות בכל לו

 נחליט להיפך, ואם, רצויה; נוכחותו אין אליו
 על שעה לסי עולות הפיקוח מעלות כי

היסטריים. להיות נפסיק אנא חסרונותיו,
 המכריע ברובם הם המקומיים הקצינים

 כלפי מיוחד יחם חסרי סוב, רצון בעלי גברים
 ההוראות את הממלאים היריבים, הצדדים

 המניחים, (ויש או״ם משלטונות מקבלים שהם
 אדי״ נהיה לא מדוע מולדתם). משלטונות גם

 כנאה ובמאמרינו, אישי במגע כלפיהם בים
 בביתו אדון שהוא ריבוני, עם של לבניו

 במקרה חולקים כשאנו אפילו בעצמו, ובטוח
? דעותיהם על מסוים

ם י ב ת כ ם

איש־השנה
בון אטוז אור בהוזלט ונ תז התי תו ער שני שיו  אי

 ),884 הזה זחעולם ?סמנה ישראל רודולף ד״ר של
אי לי, תרשו אד תונ מע אותה מחברי ותיק כע

קלט. תוננרי עתון רכת ב דעתי את להביע אוי
ת כסה קודו ר שבהו נ מ א האמת. את מותר זח ס

 כ־ מלידה. כשתדלן קסטנר ד״ר את תיארתם
די. סרדכי הו בדה הי  המחבר לדעת המסבירה עו

ת הטרנדיה פרשת כל א* הודי ת הי שנו  ;1940־44 ב
אמר לדעת כי או לא המ צ מ ם זה בדור נ  מנהיגי

מו מורדים  שתדלנים. רק אלא הטכבי, יהודה כ
מו די. מרדכי כ שוואה לדעתי היהו ה זו ה כונ  נ

א. ר לו פלס קפטצר ישראל הי ל די וננ  הנאצי בנ׳
ם מקצין החל פ״ דני ה פלי  1 מם׳ הרוצח ועד וי
רופה, יהדות של כל כדי הימלר, אי  להציל שיו
תן סח  של ההרוסה היהדות מן להציל עוד שני

רופה. אי

הודי שמרדכי בכד פלא שום איו  יהודים הציל הי
שתדלנות דרד תו כי למרד. קריאה ע״י ולא ה או  כ

ם חיו כסרט. ארע. ובאותה והטו  בנולה. היהודי
סטו תקופת בכל לה אחיה מבע יחנולה ההי

ת. ריה היהודי

לח ת הנו הודי ה הי שנ את מכירת אינ ה חמו
מו נהדר ש ה מרד. ש מל ש שגי הם והמרד ה מו

ם גים ת החל זה. את יה הפותרי ל מ  אבינו יעקב מ
א שאיי ה, או בהגירה, נגמרה הי  — לארע עלי

ת דו תו הו שתדלנו ל. שתדלו של ל דו א נ שה הו  מ
עד — רבנו את ו צי פה י רו ה ידעה לא 194ז אי

( * !____________________

טב לפי מדד נולה תי. מי עו פיון ידי  היחידי הנ
שה של וחדל הרא התופעה היתה מרד־גיטרור
מין ואחרונה שונה זה. מ

לין הוא המרד פו נו מע של או עמים של מו
ת.  זה. ולא זה לו היתה לא הנולה יהדות מדו

אן איו מן כ תה להסברת והמקום הי  ומהותה דמו
א נלותי במצב מרד אד חנולוז, יהדות שי  הו

לוני. אבסורד או צי כו להתאבד, יכולת המלה סו י
ת להראות לה או מ  קידוש-השם. של נטלאות דונ

ד יכולה חמלה  אין למרוד, אך — ולהנר לנדו
ת. הנולה מל מס

הודי מרדכי  הזר השליט בפני להתחנן נאלץ הי
ת, נערה לי ולהקריב  עמו את להציל כדי יהודי
ה המפוזר מפרי א. הנדולה באי  הצליח ולמזלו ההי

אבוי אוי כי בזח. פו :נכשל אשר לשתדלז ו  סו
א המר ט הו שפ ב במקרה שבו. מ א ביותר. הטו  הו

ע פי א המר נורלו התביעה. של הראשי כעד מו  הו
 את להציל הצליח לא אשר קטטנר, של גורלו
ה היהדות, מן אפטי חלק רק הכל.  פעל שלמענ

ם אלף וסיכן חייו. את פעמי

 לא בספרד. לא בפרס, קם המכבי יהודה איו
אה של באנגליה פה ולא 16ה־ המ רו  הים־ של באי

אה לר  — בארץ כאן קם המכבי יהודה :20ה־ במ
 זה כי — 1948 בשנת ונם שנה 2000 לפני נם

א רי החניון הו ב למרוד רק יבול עם :ההיסטו
א. מולדתו הו

שה ביותר ותטוזר  ד״ר של זו טרנית בפר
ו יהדית־וזונגריה בפרשת קסטנר. ישראל רודולף

חד ת במיו ט כד ת ב לוז/ יהדו  להכיר רוצים שלא י,
טו להוכיח רוצים חזו, ההיסטורית בעובדה  שנ

ח' טרד. לא קל
א ולמה ב. אי לודז׳ יהודי סדרו ל  יהודי לבי

 !אנטווז־סן או ברטיטלאבה, יהודי ברלין. או קלן.
רט״ דוקא לבזה דג  זו בארץ נעטר קלון׳ של ה״יו

 ה״יוז-נרט־ כמעט היה כ■ ? כוח קשה במבחן
ס היחידי ל צלו יבעזי־ינו שדרכו סעו  לפתות ני

הודים 388 ת את קוראים אינם ולמה ? י מו  ש
ם״ אותם דנרטי ם למסור נאלצו אשר ״יו  לנאצי

ה את מו ם ש ש הלא ? להשמדה המועמדי ש י  וי
ם לכד. רבות הוכחות הודי ם שי  ד־ אלה. אומללי

חד לין, של הקטנית בעיירות מיי תפו פו פעו שי
ש. רה ממ

שמת עוד היתד, לא 1 כזה כזב הא
 ש.ל זו נפלאה יהדות בתיד שנה 1כ־<ן חייתי

ם, מנהיגיה כל את חברתי קלח*.  בל את הטפורי
רט״ חברי היודנ ם. ״ שמצי  לשחק לי ותרשת המו
ני, קצת מיי כר. מעדכון לפניד לתאר בד  כ־ מו

:דלהלן
תו את לפני רואה אני  של הבלתי־נשכוזת דמו

סף ד״ר שר. יו המדיני הרוחני האב פי  קחילה של ו
ש זו. תו לי מתאר אני ונבה-קומה. חסון אי  או

 הפנינור. של דרישתו שלפי מרדן. של בתפקיד
ע פי ח׳. שבפרבר ללבנים בית־הרושת בחצר מו ל  ק

מודיע ם. :קולות בקולי ו ם ״יהודי תנו מובילי  או
אני * 1 התמרדו לטבח.  וחברי ידידי את רואת ו

ג, הלל לשעבר. למערכת צי  הצעיד העסקן את ת
ת ובעל ת. התכונו מטיו פלו מו האיש ואת הדי ש  ש
ר ואת קוהני ר ואת הז־מן ד׳׳ ש ד׳׳ טיו ליו ר  .ס

ם שבי-הנטו לפני מתאספי  ״עליכפ ;בהודיעם תו
*1 להתמרד

תו או ם את נם לפני רואה אני רנע ו  חז׳נדרטי
תי את בתפטט ההונגריים  10 ורק המרד. מסי

ת  אחת להורג הוצאה רק או נרדים. על עליו
ת — הדו ח׳ וי סת קל כנ  ובלי לקרונות־הנירוש נ

 ח- היתח כזו כי אתת... רמה מלת ובלי פרד
נולח.
ען אני ד טו  שניסה חנ״ל המזהיר המאמר ננ
ת. זזשקפת־עזלם מתיר טעי ה. את לזייף מו  ההיסטורי

א כד על־ירי לא עז שהז ד טו שתדלנות מ  זלמען ה
ת קבע שלא בזה אם כי — חסרה ש בהחלטיו

 הגלותי העסקן נורל בנולה. מרד היה ולא אין
ת הוא דו. זה תסקידו, זה שתדלן. להיו עו ו י

ר — לדעתי וה התפקיד את טילא קטטנר ד׳׳
עוד שרון, הזה י ה במרץ. בכ או ת בנ הודי  — י
מו שה כ תו שע די. טרדכי או היהו

ת בין קשר אין  של שתדלנותו לבין זי שתדלנו
שה ד של או שרת מ ריון. בן דו  דברים שני נו

ת. חזיתות שתי שונים. וה בנורה. האחת שונו
ת ואם במולדת. שניה ב חעם טרד 1948 בשנ
 ארץ• באותה אלא בנולח. זה קרה לא — גורלו

 המכבי, יהודה בהנהנת העם מרד שבה ישראל,
ב לחדור כאן רוצה אינני שנה. כ־סססג לפני

ת ת בעיו ניו ת. טדי  שסיבת לי, ברור אד אקטואליו
שה של שתדלנותו עו 1914 בשנת שרתוק מ נ

לדו לא שעדין בכד צה ת נו או למרר. הנסיבו  שב
ת ורק אד מו — ואז .1943 בשנ  187 בשנת כ

עין הקטנה בעיר הספירה לפני די  בתוך — מו
ה התפוררות מת אימפריד, ותקומת ישנה אימפרי

היג המנהיג. קם — חדשה, חרה פיו מנ כל יכו ש
ת לים ע ט ת ל שקם ספק אין אד קשות. טענו

בהיסטוריה. מקרים אין כי
אין וזדאי ת. בהיסטוריה נם מקרים ש  אין היהודי

הודי שמרדכי מקרח ר הי די  היו ?סטנר ישראל ו
מו שתדלנים, איו כ דה בכד מקרה ש הו  המכבי שי

ריון ודוד למורדים. היו בדנו
תל־אביב ברזילי, אליעזר

מתוקנות כחירות
שר לדעתי  לכנסת טצב-חבהירות את לתקז אפ
 לארבעים הארץ חלוקת על־ידי )388 חזח (העולם
ת בהירות וקיום איזורים  בבת־אחת: יחפיות־איזוריו

ר מכל חו לו אחד. ציר יבחר א אי מי־ לסי ו כז  סי
פיים הקולות ם יבחרו הארץ מכל הסו מיני צי ש

רים.
הן יש זו לשיטה טות שתי של מעלותי שי  נם ה

שלו פרטי ציר יחיה איזור לכל יהד. ח — מ  מ
חתה שיר קשר שי ת י שר לבוחר. הנבחר ב  את יאפ
שים של בחירתם לו בלתי־תלויים. אז אי עו ו למי

ם טים ה ריכוז. וחסרים הארץ בכל המפוזרי
שר רי באהד נצחזן מאפ חו א אפ תהיה הבאירה, מ

טה בעירת הונן ייצוג של שרות שי . . .היחסית ה
ת םג*ור הקטנת מו  ל־ס* 120ם- בפנטת המקי

מה תחיה מי ב. אהחחז מו טו ע כן כ מנ  הדבר י
א״י ס ס  יחליש בקלות, אחוז 51 של רוב להשיב מ

שפעת את הן. על תיחום־איזורי־הבחירות ה תי צאו תו
ה9חי סטרתי, אריה

ל הספרי□ שרות ס

ם1הו ג :11:1 ו
 המבקשים לקוראים מודיע

 מיכאל- אלבום את לרכוש
ל להמציא עליתם כי אנג־לו

בכ או אישי כאופן מערכת,
 שזזתפרסם התלוש את תב,

 של סכום כצירוף 886 מליון
מיום יאוחר לא אחת לירח

הסע־ על .1954 כאדקמובר, 31
הס ״שרות ;לציין נא מפות
ד. ת. הזה, העולם של פרים

תל-אביב.־ י,3*
האל כי המבקשים קוראים

 הכיתה אליהם יישלח בום
 שד נוסף סכום לצרף יואילו

דמי-דואר. עבור פריטה 200

שד התיאטרון שרות

:וה1 0911113
 שזבו הקוראים לכל מודיע

 להצגת חינם כרטיסים בזוג
 גל- שמספר ;היינו ״קזבלן־

 )74 בספרות מסתיים יונס
 תתחיל הכרטיסים חלוקת כי

הח הזוכים שבועיים. כעוד
 יישלחו הכרטיסים כי פצים

 רשום כדואר הכיתה אליהם
 זב למערכת להמציא יואילו
 את אישי) כאופן או דואר

ה את הנושא קטע-העתון
ה על המקורי. האדום ממסר

ה ״שרות לציין נא מעמסות
 הזה, העולם של תיאטרון

תל-אכיב״. ׳136 ד. ת.

נערות עיר חיפה,׳
פאית צעת ״החי א הממו ת. •ותר עוד הי  שחצני

ד ריקה יותר עוד עו תר. ו שעממת יו ר מ ש א ה מ
שראלית צעירה ת...״ הי צע ב הממו ת חכ ברוב כו

 ).888 חזח (וזעולם בר־נוי ישראל (הקורא) מתו
ה ואכן. שה בבל ז הפלא מ פע- הזכר עם טני  שו

ת הצעירה נאלצת הפקחות שראלית) החיפאי  (והי
ל למבול ם של מבו טי ם, פטפו סיי דיו  הפרי־ אי

שבה השכלה. ת מח מט שכל עצמי. וכבוד עצמי
 אשר והיחידה האחת למטרה הדרד את לפלט רתם

שראלי הצעיר עליה... לחשוב בכלל טטונל הי
חיפה קלמך, רינה

םנין ה האם 7 בר־נוי ישראל של התרעומת ...
שראלית צעירה א וחריקצית המשועממת הי  ידעה י

תו להעריך א האם ז או שה י תפי  כעמר לסניז ה
ת כד' בו טו א מב ב ב  את חשיבה שמא או ז האדי

? ריקם מניו
חיפה מאיר, אסתר

אני .  ל־ ראשוצח כתרומה פרוטה 50 מצרפת .
ת כי ת מנ ח כדי חזה העולם קוראו שיו ה את ל

ר בר־נוי קורא ט א כי סי ט על־דזשבונן... י
חיפה ברלינסקי, דבורה

ם ...חגנו ציין שמחי די דדה מאמרכם כי י סו  י
ומקיף...

ביאליק, ש.
היפה עירית ולנוער, לספורט המחלקה מנהל

ז!1ח011
א ב ג ״ ת

עוו טבו  המצויר ה
ואי־נפררמציה

ת לשנת תצפית - ו ט ש
משומרות) הזכויות (כל
השנה שתזפה תצפה אי .

 השלי־ מהקוסה שכנן הפיס. כמפעל
 זה אין : נחמה חצי שיזכה. הוא שית

כש מקנאה תתפקע שאשתך הנמנע מן
פריג׳ידר. ישנה
 יגשימו כה שנה זאת תהיה ״

: הבטחותיהם את הפוליטייקאים
 יסתפר, ספיר יתאבן, אבן ינסרה, שרת
ברנ פרץ יוסיף, יוסף דוב ירקח, רוקח

 ישי ושפירא יתברג בורג יתפרץ, שטיין
תפר.
לכל ינצחו צה״ל יחידות .

 שיהיה הבא, בתמרון החזית אורך
קרנית רמה ויוכיח רב־חשיבות מאלף,

 שה״ הכתבות מתון מתברר בך גבוהה.
 ס־ גבר העתונות של הצנא״ס פריםסו

זה, מאורע לקראת נינים

ישראל כנסת כי בטוח חיה .
א ב ל י ז כ  לנורה חרדה תביע היא : ת

 מצפון אל ותפנה לכוננות תקרא המצב,
תמ מפ׳׳ס .נסה ראש ה בהזדמנות העולם

מהצבעה. נע
השנה תינשא סונרו טרילין .
 אין אולם סוערת, התאהבות־בזק אזזרי

 הוד להתגרש. גם תספיק שבבר להגיח
 שאחר* לשנה שמורה תהיה זו פתחות

 לתזות יוכל ונ״ןעהם הקהל אולם כן,
אחרת. מישהי או פואל, ג׳יין בגרושי

טוב. יהיה ,
ני;ר׳*' - ־'׳״״• ׳ י■ יי יי .׳ , ;.
.,החמשיר ..

 המצערת השמועה קלט הוא
 מתאחרת. אחר פס אשתו ני

 ! ירצח ני —תחלים' הוא
 שנח כי נזכר אן

גברת. לשוס כלל נשוי שאינו

8*7 הזה הפרלם


