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 כדיוק, שנים 25 לפני לאור שיצא הזה״ ״העולם כליון

 שילנסקי, דוב של מאסת את המתארת מפורטת, כתבה הביא
 מתארת הכתבה בקריה. מישרד־החוץ, את לפוצץ כנסיון שהואשם

 הוכא ״נשים״ כמדור זה. כהקשר שנעצת חשודים כמה עוד
 פגשה כו לנשים, הבינלאומית הברית של הקונגרס על סיקור
 ד״ר המצתת, כנציגה מטמון, תהילה הגב׳ ישראל, נציגת
 כמצרים. האשה לשיחתר התנועה ממנהיגות שאפיק, דוריה

 שתיארה מצולמת, כתבה הובאה כקטמון״ ״שופרים בכותרת
 חידוש בקטמון. הכדורגל במיגרש סוכות, של ״הקהל״ מעמד את

 שהתפרסם בהנא, זנוויל שמואל ר״ד ידי על נעשה ״הקהל״ מעמד
 תפקידו בתוקף ליהודים, קדושים, למקומות תחליפים כייצור

במשרד־הדתות.
״המעבדה בכותרת תחקיראי־השכועון, צוות של כתכת־תחקיר
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 ארמון ליד השוכן למדע, וייצמן ״מבון את מיקרה הארמון״ ליד

 הזה״ כ״העולם הכתבה כנוף וייצמן. חיים ד״ר המדינה״ נשיא
 קציר אפרים פתפ׳ הנוכחי, המדינה נשיא של תצלומו נראה

 הגליון, של האחורי כשער במעבדתו. קצ׳לסקי) אפרים ד״ר (אז
הבהמות״. ״מפלגת ככותרת דווידון, יעקב מאת סאטירי שיר הוכא

 גיכעת־בתר, קיבוץ חניכת קורי, אריאלה :הגליון בשער
תל־אביב. ותושבת

ויגאל אלתומן נתן כיצד * תדחי אריה את שפיסל האיש
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העם
ה נקודה 0*731 חלעו

 !משרד- טתמלא חדשים למספר !אחת
 יעייף סוס סמו חדש מרץ הישראלי החוץ

 מייגע, יום בקץ האורווה קיחבת את המריח
 שבמקום אלא עליזה. בדהרה יפותח והוא

 ה־ עצרת את ומשרז״החוץ מריח אורווה
אומות־המאוחדות•

 — מאורע יתמיד היא בניו־יורק העצרת
 לקראתה הישראלית. לדיפל׳ומאטיד. לפחות

המו מיטב הארץ רחבי בכל מתקבצים
המחשבות. ומיטב המשרד של חות

 דווקא כי הוא הענין ישל הקומי הציד
 ישראל מדינת של הקצרה ההיסטוריה

 מאורעות על האדם שהשפעת מוכיחה
 בבל כמעט הפרה ישראל אפסית. היא

 את כבשה היא או״ם. הוראות את מעשיה
 בירושלים והחזיקה הכבושים שטחיה רוב

יחסה האירגון*. של חמתו אף על בירתה

ירו על היה האו״ם החלטת לפי *
ש דבר בינלאומית, עיר להיות שלים

 והעבירה ממנו, התעלמה ישראל ממשלת
הממשלה. משרדי את לירושלים

קצילסקי אפיית
 שפורסמה בתמונה נשיא־המדינה, קציר,
 וייצמן מכון על בכתבה שנה 25 לפני

ה מנהל או היה קצ׳לסקי הזה. בהעולם
וייצמן. מכון של לביופיסיקה מחלקה

 לבחיר גברת של ליחסה דומה לאדם
 נשארת הפריסות סל יחרף הראשזן: לבה

בלב. חלשה ׳נקודה בשבילו
 למדינה1 כדאי בדבר. רע כל כמובן, אין,

ל האומות, ׳בעצרת נאה הוסעה להופיע
 מת- ׳נאומי מפני הכישרון סמייטב התגונן
 של לי״ש מיליון לשחרר !ואף קיפוד״

 ה- את להשקיט כדי ערביים פיקדונות
 שמשדד- רק הוא האסון הקנאיים. ■אלים

 לו שיש כך, כדי ׳תוך שזבח, החוץ,
 מדיניות־החוץ את לנהל אחר: תפקיד גם
ישראל. מדינית של

הממשלה
ס או כיל או ס ז

 שנה לפני הרחוב יפן אזרח נשאל לו
 מעין שיהיה איש לעצמו מתאר היה כיצד

 סטאלין, ייוסף לבין השטן בין סינטזה
שיב יוסף. דוב של דמותו את מעלה היה
 אז הוציאה המסחר-והתעש״ה שר לכס תו

הש בשהתייצב אולם רבים. ׳מלב אנחה
חלי לבוש כשהוא העיתונאים, ׳לפני בוע
 מגיני סמל ענוד אדומה, ועניבה חומה פה

 בימי צבאי מושל שימש (בד, ירושלים
 של חדד מעין פניו על ריחף המלחמה),

 יצא יוסף שדוב ספק היה לא כי טוב־ילב.
 נושא חדל!להוות הוא :המערכה ימן מנצח

כיש אחדי עיתונאיות. להתקפות אידיאלי
 פנחס ביניהם מתחריו, של החרוץ לונם
מקובלת. דמות כמעט הפך לבון,

 שהובא ׳ועצום, שחור עור תיק מתוך
 של משכנעת ערימד, הוציא ׳לחדר, לפניו
 אולם הישגיו. על להעיד שבאר, ניידת

 כאשר השמיע ׳ביותר המעניינים דבריו את
ה מן הוציא !מידיו, הניירות את הניח

 לו האופיינית הלבנה המטפחת את שרוול
 אלה היו הנוכחיות. מדיעותיו כמה וגילה
רבים. שהפתיעו דיעות

 של משטר ברעב. מתים אנשים
ב לקלוע יכול הוא לרובה: דומה קיצוב
 ל־ מטרה הוא אין רעה. או טובה מטרה
 — משימות לביצוע מכשיר אלא ׳משק,

 מבתי- עיבודה וכוח חומדי-גלם העברת
 לבתי־חרו- שוקולודה המייצרים חרושת

 רציני אדם שום מכונות. המייצרים שית
 הוא כשלעצמו. הצנע .מישטר את שלל לא

עצ בפני מטרה שהסך הפיקוח את שלל
 שהיא, כלכלית ׳תכנית עם קשר ללא מה,

עצום. שחור לשוק וגרם
 של עיקרי נציג יוסף דוב הפך עתה

 לעבודה ׳נושא אינו ״הפיקוח זיו. דיעה
 כלכלי לתיכנון וכעדות הודיע. אלילים״

יוז על מיספרים של שיורה הביא חדש
 משקיעים הדרכת — ׳רבים ■בשטחים מתו
 עידוד מפעלים) 461 הקימו (שכבר זרים
 למיפעלים הקלות ומתן התיירות, ענף

ייצוא. ׳לשם המייצרים
למי ׳וציפו ׳אוזניהם, חידדו העיתונאים

הת באילו השמועות את שתאשרנה לים
 לנקודת במפלגה) (וחבריו יוסף דוב קרב

 ואומנם, הציונים־הכ׳לליים. של ההשקפה
 הפך הארץ אשר ׳מילים, כימה הפליט הוא

יית :ראשית לכותרת היום למחרת אותן
 אלא הפיקוח. יוסר שטחים שברמה כן

 השר: אמד מסוייגת. הודעה זו שהייתה
 את ביטלנו שלוא ספק, של צל ילי אין

 מתים אנשים הוו המזון, על הפיקוח
ברעב.״

זו. לדיעה מסכימים הכללים הציונים

 אך הפיקוח, כל ביטול את דורשים הם
חיו מזח צרכי זה מכלל מוציאים אך

ה שהצטמצם ייתכן ייבוא. וסחורות ניים
 יוסף, דוב עמדת ובין זיו דרישה יבין מרחק

ה !מספיק האם השאלה: רק ■ונשארה
 זבוב של למעבר העמדות שתי בץ מרתק

ן פיל של או

חזןע ח
א ל ל ומן יוצאים ל ל כ ה
 אינם השפה חוקי מאלוה. נוצרה לשת

 רבים הכלל מן יוצאים ומכילים מתוכננים,
 אף יותר, למסובכת לרוב אותה ההופכים

ה מסויים. הגיון תמיד סד. שיש פי על
להש היא לשח ללמוד ביותר הנוחה דרך

הילדות. משחר בה תמש
 מאז שאף האדם כי ׳איפוא, פלא, יאץ

 ויחד פשוטה, קלד״ לשיח להמציא ׳ומתמיד
האנו את שתשמש שפה עשירה, זאת עם

מלא שפות של רבות עשירות כולה. שות
 מסוף רובן בהיטוריה, הומצאו כותיות
 מהן, אחת ■רק אולם התשע-העשרה. המאה

 זאמנ- ל.ל. ד״ר היה שיוצרה אספרנטו,
 להצלחת זכתה פולני, יהודי בלשן הוף,
 מכיל אינו פשוט, הוא שלה הדיקדוק מה.
 קלה היא השפה הכלל. מן יוצאים כל

 למתת איטלקית. כמו ׳ונשמעת ללימוד,
 ׳ונשארה בעולם, הלשון ׳נפוצה לא הכיל

הת שעפר בשבוע מעטים. של שיגעונם
 ישראליים ״משוגעים״ מאות כמה כנסו

ה ברכת ׳בחיפה. ארצית ׳לוועידה כאלה
היא: האספרנטו, בלשון לוועידה הזה עולם
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 העולם השביעח ׳ועורכי קוראי תרגום:

 בישראל האספרנטו לדוברי מביעים הזה
ה הייעידה לרגל :ברכותיהם מייטב את

האספרנטית. הליגה של השלשי׳ת ארצית

בריטניה
ר אל ת ר זח י ם1ח

 שעבודתו פסל הוא מלניקוב ׳אברהם
ה ביחוד ישראל, ■תושבי למרבית ידועה

 בוודאי יוכלו הצעירים מרבית צעירים.
 שפסל האיש ■הוא עבודותיו. יאת ׳לזהות

בתל־חי. המצבה את
 ביותר, המפורסמת זו, ליצירתו מחוץ

 אישים ישל דיוקנאות פסל שמלניקוב הרי
 ארנסט צ׳רצ׳יל, ווינסטון אלגבי, גנרל כמו

המת מלניק׳ויב סיים עתה ואחרים. בווין
 אליהו של פסלו את ליצור בריטניה גורר

ישר ציר מותו יום עד שהיה מי אליאש,
,באנגליה. אל

הישר הצירות בבית הנמצא הפסל,
 ׳הוא לונדח. מנצ׳טר, בכיכר !ברחוב אלית,

ה השבועון על-ידי שהוקם ממפעל חלק
 שקוראיו כרוניקל, ג׳ואיש הבריטי יהודי

 שלא סכום זו למטרה לתרום נתבקשו
שילינגים. חמישה על יעלה

 מכסי־ קטן סכום קביעת של זו שיטה
עשיר בין אפליה למניעת גורמת מאלי,
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הצ הסכום רבה. היענות הבטיחה לעני,
 לירות 300 זיו, מגבית שאפה אליו נוע

בקלות. הושג שטרלינג,

קולנוע
עיתונאי״ עול .;מצפונו

 נילי ביים ׳עיתונאי של נזצפונר את
 כמו סנסט. שדרת את לנו שנתן ווילדר
 מן טפחיים לגליות שבא הקודם, הסרט

 נעשה כאן גם הוליווד, אשר המכוער
 של אחד מצד האמת את לחשוף ונסיח

 שוויילדר להגיד אין העיתונאות. מקצוע
 רואה התסריט) בכתיבת גם (שהשתתף

ש כמה עד בוותר, יסד. יבעח זה מקצוע
 המרכזית, הדמות בעיצוב מתבטא הדבר

דאגלס). (קירק מר־נפש עיתונאי של
 דרכים רוכל כי העיתונאי מגלה כאשר

 מחליט הוא במעירח, במפולת למחצה ניקבר
 ומשהד. ׳לעצמו, תועלת העניין מבל ■להפיק

 את והופך1 ההצלה, פעולות את כמתכוון
ארצי. כל ׳למאורע האסון

 האיש כעוד חביבים. לא אנשים
ה מתנה לאיטו, וגוסס ׳באדמה, קבור

סטר (ג׳אן אשתו עם אהבים עיתונאי
 לפני ממנו. מתועב פחות לא ייצור לינג),
 שלם. יריד ׳נערך בינתיים, המערה פתח

 מאס׳ונו עכשיו מתפרנסים אנשים עשרות
 האדמה, ׳בבטן למחצה הקבור האיש של

 תמונות ׳לכבודו. חובר מיוחד שיר ■ואשר
 ׳האפשרות את וויילדר לבמאי נותנות אלו

 חביבים, לא אנשים של דמויות לתאר
 ומצפונו !לעשות מיטיב הוא זאת כדרכו.

 עקב הן חזק כסרט מתקבל עיתונאי של
 המשוובח משחקו בגלל ■והן ׳תוכנו!ותסריטו,

דאגלם. קיירק ישל

אנשים
 אלון ינאל עם מטי׳ולו שחזר אחרי

 אלתרמן נוגן הגיע )780 הזה העולם (ריאה
 את לשנות שעתו שהגיעה מסקנה לכלל
 לפי אותו, המושכת ההצעה לעברי. שמו

אתר.♦ ניתן ביותר: שעה,
 אליתרמן לו רכש זו, ידיעה כשנפוצה

 מוסינ* (״חימבה״) ינאל ׳תלמיד: !מיד
 ליגאל אולם ׳בעקבותיו. יללכת החליט זין
 חדש. שם על להחליט יותר קשה היה

 מגידו — יותר בעיניו חן שמצאה ההצעה
 אחד סל :הנימוק על-ידו. נפסלה —

החיפאי. ■בית-המלון בעל שהוא יחשוב
 השבוע הודיע קודמות ׳להשערות בניגוד

 יועיל זיכויו על שעירעיור קינן, עמום
 עומד כן־יאיר שאלתיאל חברו זיכוי

 לבית־המש- התביעה ידי על מוגש להיות
 שיש קינן אמר זאת עם יחד העליון. פט

 הארץ, במערכת לעבודה לחזור ברצונו
 מניעה: שישנה אלא ושות׳. עוזי ׳למדורו

 ה־ ׳ובעל עורך של המוחלטת התנגדותו
שוקן. גרשום עיתח

 השיפוע הסביר ישראל בקול בשיחו
 רמזת לגלם הצליח כיצד קלצ׳קין רפאל

 הוא :הכחולה הציפור ■במחזה חתול של
 הרחוב, חתולי אחרי עקב בלילות, שוטט

 הקושי .והליכותיהם. תנועותיהם את למד
 יעל ׳לעמוד הצליח לא השחקן העיקרי:

החיתול. של רגליו ׳תנועות סוד

 חודש לפני שנפטרה אתר, תרצה בתו, *
 משפחה שם אימצה טראגיות, בנמיבות

זה.
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