
 נשא בדיוק, •נמה 25 לפני לאור שיצא הזה׳׳, ״העולם גיליון
 זיווה כשם כלתי־ידועה חיפאית נערה של דיוקנה את שערו על

 החלה ככד כצה״ל. לשרת כדי מאמריקה זה־עתה שחזרה כלכמן,
יש של הראשונה נערת־הזוהר שהפכה צעירה של הקאריירה

 של וכעמודיו כשעריו רכות פעמים מכן לאחר ושהופיעה ראל,
 היא רודן. זיווה לימים שהפכה שפיר, זיווה :הזה״ ״העולם

 שלהן שהקאריירה יפהפיות, של ארוכה כסידרה הראשונה היתה
 זיווה הישוותה השער, ככתכת הזה׳׳. ״העולם עמודי על החלה

לאמריקאים. הישראלים את
המכונה זהכי, אליהו :זה כגיליון לראשונה שהופיע אחר איש

 זה־עתה שפרש צעיר אז כסקנדינכיה, ״הארץ״ כתכ כיום כוזי,
למ מאמציו אחרי עקכ הזה״ ״העולם (המדיה). מקיכוץ

הצעי הזוגות של מצוקת־הדיור על אור להטיל פדי דירה, צוא
המדינה. של סדר־יומה מעל מאז ירד שלא נושא — רים

 להקמת התוכנית של הראשונה התמונה את גם הכיל הגיליון
כעין־כרם. חשופה גיכעה על ״הדפה״ של רפואי מרכז

שכרתו תועממי־בחיוות * רודן זיווה של לידתה
723 הזה״ ״העולםועוברת ישראל את נוטשת* אוזניים
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העצלנות את מעודדת מאיר גולדה * מצריים לצד
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הזמ היו אילו אך חסידיים׳ היו השירים
 היו ואילו הרגע, הרגשת חדורים רים

 היו הדרוש, המוסיקאלי בחוש מצויירים
 שופן. של מרש־האבל את הסתם, מן שרים,

 במדינת־ הראשון ירושלים, קונגרס כי
הציונית. התנועה את למעשה קבר ישראל,

 היהודים את להלהיב כדי שקמה התנועה
 לארץ, ולבוא הגולה ארצות את לנטוש
 בארצות יהודים לשדל שבאה תנועה הפכה

 שלהם הדולארים את להעלות הפזורה
 בין כל־עולמית פשרה זאת היתר, למדינה.
 יהודי־אמריקה, ובין לכסף, הזקוקה המדינה,
 שלא בתנאי — הכסף את לתת המוכנים

 יעלו ולא ציוניות, בדרישות אותם יטרידו
 מותר שאמנם הנוצרים האמריקאים בלב

למדינת־ישראל. לשלחם
 שכר־ממציאים בעצם, לו, שמגיע האדם

 רגע, באותו נוכח היד, לא זו המצאה עבור
הממצי כל כדרך שירי־חסידים. שר לא

 היה נתקבלה. ־סד,מצאתו ברגע נשכח אים,
 שהעלה קוק, הילל הוא ברגסון, פיטר זד,

 יותר לקבל שאפשר הרעיון את לראשונה
 ביניהם יפרידו אם מיהודי־אמריקה כסף
 ליהודים קרא הוא אזרחי־ישראל. לבין

 שרצו ישראל(וליהודים ולאזרחי ״יהודים״,
 הציונית התנועה ״עברים״. אליה) לעלות

 אותו האשימה בשצף־קצף, עליו התנפלה
 עוכר* כבוגד, שלמים עמודים של במודעות

דומים. ותארים ישראל
הקונ שאותו היא גורל של אירוניה

 על המוסיקלית חתימתו את ששם גרס,
 מההנהלה הוציא ברגסון־קוק, של המצאתו
 שהילל מפלגה אותה שליחי את הציונית

 :קצר זמן לפני עד אליה שייך היה קוק
הרות. — הצוהר

ה של המשכתה היתד. מוסיקלית פחות
 לכולם ברור שהיד, אחרי הכספית. קומדיה

 אחרי שמוראק, אמיל ד״ר את לפטר שיש
גני גילוי על־ידי הציוני המוסר את שהרס

 לראות ההזדמנות לקהל היתד, ומעילות, בות
 והשוטרים. הגנבים בין הפשרה עריכת את

 (אמיל השוטר את להשאיר הסכימו הגנבים
 חודשים שלושה לעוד בתפקידו שמוראק)

להתנהג. שיידע בתנאי —

במרחב
הצבנו מה חשוב דא

 ברית־ (ראש־מישלחת צרפקין כשסימיון
 הסואץ בשאלת התערב באו״ם) המועצות

 ב־ תרועת־גיל עלתה ,במועצת־ד,ביטחון
 המערב יקצור המצרים, סברו עתה, קאהיר.

 זכיון להיות יחדל המרחב זרע. אשר את
וארצות־הברית. אנגליה של מונופוליסטי

כ באה הרוסית שההתערבות למרות
הפולי החוגים התאוששו מוחלטת, הפתעה

באלכסנד חופשת־הקיץ את המבלים טיים,
 את המערב מקבל סוף־סוף והריעו: ריה,

ידידי צבע מה לנו חשוב ״לא תשובתו.
 באשא, עזאם עבד־אל־רחמן צהל נו,״*

ינצח.״ שהצדק ״העיקר

 כצבע המשמש האדום, לצבע הכוונה •
הקומוניזם.

 העיתונות התקיפה רבים שבועות במשך
 היא ודבר. דבר כל על אנגליה את המצרית
 באיזור בגניבות בסודאן, בפרעות הואשמה
 ב־ ישראל, בזיון בתעלת־סואץ, הבריטי

 הסגר־הסואץ עניין עת להעלות המרצתה
נה זה שלפני בעוד מועצת־הביטחון. בפני

 והציונות, אנגליה את חליפות להתקיף גי
 בעלילה לשותפים השניים את עתה הפכו

בכלל. והערבים בפרט, מצריים נגד הגדולה
ב ביותר הנפוץ אל־מוסאוור, השבועון

 מדוע הסביר בה קריקטורה, פירסם מצריים,
 השפלים מעשיה את לבצע ישראל •הצליחה

 :הכותרת תשיגה. הערבי הצדק שיד מבלי
!תומך נמצא אנחנו שגם חכו

 סוף־פוף, כאילו, היה נדמה יומיים משך
 היה הנכסף. התומך את הערבים מצאו
ב תמכה אשר שרוסיה, בהנחה רב הגיון

 מאז במדינת־ישראל בעקיפין או מישרין
 ישראל כאשר אותה, תנטוש היווסדה,

 מה משום אולם בארצות־הברית. תלוייה
 חזר והכל הערביים המדינאים תקוות נתבדו

ל הערבים יכלו לא אחד דבר לקדמותו.
 שהתערבו־ הלב פירפור את :לרוסים סלוח

לשווא. גרמה תם

ד מ ע מ שני ה ה
מיסצוווית הכשרה

 עולה נמצא מאורע: אירע בבית־אלפא
 לחפור לא ומכוש. באת לחפור היודע חדש
הקי מחברי טוב יותר לחפור אם כי סתם,
 ימי את עדיין הזוכרים הוותיקים, בוץ

גדוד־העבודה.
 היהודים משאר שונה יהודי זה היה לא

הסמו המעברה מן הקיבוץ על־ידי שנשכרו
 יתר שבעוד אלא המשק. בתוך לעבודות כה

כעל שלהם כלי־ד,חפירה על הביטו העולים

בזהי בהן לנהוג שיש איומות, מיפלצות
 מכסימלית, בעדינות בהן ולהשתמש רות

ל ביותר מציאותי יחם זה עולה הראה
עבודתו.

 ידע לא עימו, יחד שעבד חבר-קיבוץ,
הת הראשון ביום הדבר. את לפרש כיצד
 להסוות הצליח השני ביום גם ושתק. פלא
 יכול לא השלישי ביום אולם הערצתו. את

או ושאל לעולה ניגש הוא יותר. לשתוק
?״ טוב כל־כך לחפור יודע אתר, ״כיצד : תו

 זאת ״מה השאלה. על התפלא העולה
 כאן אחד אף ״אין התרעם, ?״ כיצד אומרת
 הייתי בבגדאד י כמוני לחפור שיודע בארץ
!״ליום קברים שישה חפרתי קברן,

השלישי המעמד
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מדי לידי הקטן המשולש מסירת אחרי
מעניי פרטים אזרחיה שמעו ישראל*, נת

דו ומעשים עבריות אוזניים כריתת על נים
ב שפעלו ערביות, כנופיות על־ידי מים

ה זירת במשולש. העיראקי הצבא חסות
 עבדאללה נגד שנערך מישפט : גילויים

טי מכפר שניהם נג׳יב, שייך ורפיק חסן
 מחוסר השניים את זיכה בית־המישפט רה.

הוכחות.
 קשר המפא״יי אשמורת** גילה השבוע

 הערביים והקולות החתוכות האוזניים בין
 :אשמורת כותב לציונים־הכלליים. שניתנו

 בשם המופיעים הערביים, האישים הם ״מי
 צ׳ תועמלני מראשי אחד ז... המיפלגות

 חסן עבדאללה הערבי היה המשולש בכפרי
ה הציונים עסקני היכולים טירה. מהכפר
 ידיו כי שקט, בלב לנו, להבטיח כלליים

יהו מדמי נקיים זה חסן עבדאללה של
?״ דים
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הערבי. העולם על מאיימת וארצות־הברית, בריטניה על רוכבת כשהיא ישראל את

 מעלה מובנת, אשמורת של התמרמרותו
 אנשי של הפטריוטי החוש את לשבח

 אותו בעניין: עוקץ שיתו אלא מפא״י.
 שלושה לפני עד נמנה, חסן עבדאללד,
 הוא מפא״י. תועמלני ראשי עם חודשים,

 כנראה, לו, כשהובטח ב־צ׳ הא׳ את החליף
יותר.

 אחרי התייאשו לא מפא״י שאנשי אלא
 הם משורותיהם. חסן עבדאללה פרישת

 לא־פחות, מוכשר תועמלן במקומו מצאו
 רישפון פרשת זוכרי לא־פחות. ידוע וגם

ה נג׳יב, שייך ראפיק שמו: את זוכרים
.2 מס׳ נאשם

רדיו
ר ס ח :ח י ם כ ״ רז ו לו

 כה במאמצים שעוררו העיתונים מעטים
 קול בשבועון רבה כה התמרמרות קטנים

 לפני הראשון גיליונו את כשפירסם ישראל,
ב בה ההתמרמרות: סיבת שבועות. 6ג

 ללחום נאלצים היו ותיקים שעיתונים שעה
 גליון כל עבור ובציפורניהם בשיניהם

 ואף עמודיהם מספר את וצימצמו נייר,
 החדש העיתון לו נולד מודעות, על ויתרו
 עם יחד לו, נתנה הממשלה טוב. בסימן
 כמות להביא רשיון הגב, על אבהית טפיחה
 החשבון ביותר. משובח נייר של גדולה

ל לנצח, אפשר הנייד בעזרת הפשוט:
 להשליט הבלתי־תלוי, העתון את ערער

 לכלי ויותר יותר שהפך הרדיו, דבר את
אחד***. פוליטי חוג בידי

 בעל שטראום, גיאורג ד״ר הופיע השבוע
 ,62 מם׳ גלית של השני ובעמוד העיתון,

 ש־ בעוד הדוקטור: כתב מקוראיו. נפרד
ב נפוץ הבריטי שידות־השידור שבועון
 העיתון והנו טפסים, מילית וחצי שמונה
 הישראלי הקהל גילה בעולם, ביותר הנפוץ

 ישראל. קול תוכניות לגבי מוחלטת אדישות
ה התפוצה לידי הגיע לא שהעתון מכיוון

ה את לבטל הממשלה החליטה דרושה,
מלהתקיים. חדל והעתון זיכיון,

אנשים
מע ילדים ספרי אסף ראש־הממשלה ן*
 קזג וורן, ז׳יר קסטנר, אריך של טים

 ו־ הירושלמיות, בחנויות־הספרים לונדון,
 לפני אולם המעברות. לילדי לחלקם התעתד

 כן־גוריון, דוד הביטחון לשר הפך כן
ו בגבעת־אולגה, גדנ״ע במיפגן והשתתף

 החל כאשר ספורטיבית, בתופעה הצטיין
מעש להיחלץ מנת על הבמה במדרגות רץ

 דבר ידו, את ללחוץ שניסו האנשים רות
בריצה. ללוותו פמלייתו בני את שאילץ

 ה־ אמר ההגיון,״ מה יודע ״אינני ,*׳
 ה- לראש אד־הוזייל סוליימן שייך

 עמנואל אלוף־מישנה הצבאי מימשל
 ״למה :הבחירות מערכת על כתגובה מור,

 שאינן לנשים פיתקי־בחירות לתת לכם
 הוא יותר פשוט ז בפוליטיקה כלום מבינות

 שישים פתקים, שני נשוי אדם לכל לתת
אשתו.״ ובשם בשמו אותם

 על־ לישראל נמסר הקטן המשולש •
 שביתת־הנשק הסכם במיסגרת ירדן, ידי

׳.46 מילזזמת שלאחר
באו מפא״י, שבועון היה אשמורת **
הורן. זטימעון בעריכת עת תה

 רשות־השי־ הוקמה טרס עת באותה ***
 ראש־ במישרד מחלקה היה והרדיו דור,

הממשלה.
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