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 בדיוק, שנים 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם בגיליון
 בפתיח בהם?״ רוצה ״מי הפותרת תחת כתבת־תחקיר הובאה
ש בישראל, מאות כעולם, זוגות אלפי ״עשרות :נכתב הכתבה
 ,סיקרו־ הכתבה אחרים...״ ילדי אימצו ילדים, הולדת מהם נמנעה

 או לנטישת המניעים את החוקית, מהבחינה האימוץ תהליד את
ה תהליד מעצם ולפרט לחברה התרומה ואת ילדים, למסירת
 הומאני־מחנר, רקע בעלות כתבות מסידרת אחת זו היתה אימוץ.
חזה״. ב״חעולם ופורסמו כארץ מסוגן ראשונות חיו שכולן

 הובאה שנים, 25 לפני השבוע הזה״ ״העולם גליון במרכז
 •שתיארה ובאוויר״, בבוץ ״גלגלים הכותרת תחת כתבה־מצולמת

 מערכת על־ידי שנעיד שמשון״ ״שועלי האופנועים מירוץ את
 ה־ מילחמת של המהוללת יחידת־הקומנדו לזכר הזה״ ״העולם
ה מדור בעבר. עימה נימנו השבועון עורכי שמרבית שיחדור,
 חשמים, כיפת תחת לקונצרט שהוקדשה כתבה הביא מוסיקה
 חדרה. ליד גיבעת־אולגה, בחוף הגדנ״ע תיזמורת על-ידי שנעיד

את הזח״ ״העולם חביא כדונים״ כין ״אהבה הכותרת תחת

הרופאים־ ו״מישפט סנה משה

ה מן סטודנטים שהיו המתנדבים״, ״׳שורת ישל הראשית סיפור
 את ללמד למעברות, •שיצאו בירושלים העיברית אוניברסיטה

 יומיומית תמיכה בהם ולתמיד העיברית, את העולים־החדשים
 כתבי צוות על־ידי •שהובן מיוחד״ ״דו״ח •שלהם. הקליטה בקשיי

 על־ידי ה״מבוקשים״ העבריינים כרשימת עסק הזה״, ״העולם
 ה״קולנוע״ מדור הציבור. לשלום סכנה והמהווים ישראל מישטרת

 ״כצהרי פורמן וקהל קרמר סטנלי של סירטם את השאר, כין סיקר,
כארץ. בהקרנתו שהוחל היום״,

 הסובייטי, הנ.־ק.וו.ד. האיש ברייה, לאוורנטי :הגיליון כשער
 להדחתם עד כברית־המועצות שלט מלנקוב גיאורגי עם שיחד
יותר. מאוחר שנה חרושצ׳וב, ניקיטה בירי
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מפתוח
בזהגרלה כרטיסי□

ב הסתם, מן באה, הסובייטית ההודעה
 היהודים לרופאים למדי נעימה הפתעה

 הי־ אחרים יהודים לכמה אולם הכלואים.
פחות. נעימה הפתעה זו תה

 מוסקבה על־ידי הוסבה רבה אי־נעימות
 מק״י אנשי בישראל, הנאמנים לאוהדיה

 כי שהודיעו סנה, משה ד״ר של וסיעתו
 הרופאים בבגידת בפירוש מאמינים הם

 דעתם. את לשנות עתה ונאלצו המנוולים,
 :מוצא־של־כבוד לפחות, היה, להם אולם

 ניצח, הסובייטי שהצדק לומר יכלו הם
הכל. ככלות

 הנציגים נמצאו פחות עוד נעים במצב
 הישראלי מישרד־החוץ של הרישמיים

האח בחודשים שהעתיקו וראש־הממשלה,
 שברית־ להוכיח כדי וגבעות הרים רונים

למומ בניגוד אנטישמית. הפכה המועצות
 הדבר את שהכחישו שלהם־עצמם, חים

 וכי יותר, מתון קו יינקט כי והתחננו
המי תחת תבוא לא ״אנטי-יהודי״ המילה

 בן־גוריון דויד הוסיפו ״אנטי־ציוני׳/ לה
 האנטי־אנטי- הסוס על לרכוב שרת ומשה
השבוע. מת זה סוס יהודי.
 מקווה הוא כי בן־גוריון דויד אמר

 האג־ למסע קץ שם הרופאים ששיחרור
 קצת דמה הוא בברית־המועצות. טי-יהודי

 בקובעו טעה כי לדעת שנוכח לרופא
 מחלה על אותו וברך בסרטן, לוקה שהחולה

לו. היתד, שלא
 גילו — והנעימה — הרבה להפתעתם

 העניין מכל יצאו שהם מפ״ם אנשי דווקא
 הרופאים עניין פרוץ עם יחסי. בשלום

 נגד בעלילות מאמינים הם שאין טענו
 כי לקוות מוסיפים שהם אלא הציונות,

 לאדם דמו הם בטעותם. יכירו הסובייטים
 היה שבה בהגרלה כספו כל את שהשקיע

 מפ״ם ממיליון. אחד של סיכוי רק לו
בר־המזל. בכרטיס במיקרה, בחרה,

מענון
ר ב סו געדוון של והראשי ה

 מיש־ של הכללי מנהלו אבריאל, אהוד
 עוד ישראלי דיפלומט היה רד־האוצר,

 הדיפלומטי השירות היות לפני רב זמן
 המודיעין מנגנון מפעילי כאחד הישראלי.

 אירגון בראש בשעתו עמד ההגנה של
 קום לפני ובאחרונה, הבלתי־לגאלית העלייה

ממ עם המשא־והמתן את ניהל המדינה,
 למיל־ נשק רכישת על צ׳כוסלובקיה שלת

 התפרסם זה משא־ומתן חמת־ד,עצמאות.
ב וחבריו סלאנסקי של במישפטם בשעתו
פראג.

 הכלכליים בכישרונות ניחן לא אבריאל
האו של מנהל־כללי במישרת קודמו של
הי המייוחדת מעלתו הורוביץ. דויד צר,
 המייוחדת־במי־ פיקחותו מאדומתמיד תד,
 לא האירגוני־ממלכתי בשטח ניסיונו נה.
מפואר. היה

 לדרך האופייני מעשה סיפרו .מקורביו
 שרת כאשר :באירופה אבריאל של פעולתו

 נתקל פורטוגל, בליסבון, ההגנה במטה
 מארץ אשרות־מעבר בהשגת רבים בקשיים

 סידר געתון, קיבוץ חבר אבריאל, לארץ.
כי צויין שעליה עיתונאי, תעודת לעצמו

 של ראשי דיפלומטי כתב משמש הוא
 זו תעודה עם חירור. דיילי געתון עיתון

 כת- כסגדיושב־ראש ונבחר לליסבון, חזר
הצ התעודה סמך על בפורטוגל. בי-החוץ

 האשרות את בקלות להשיג כמובן, ליח,
בהגנה. תפקידיו לביצוע שנדרשו
הת זו דרך־עבודה למקצוע. חזרה

במי אפילו, התאימה היא למחתרת. אימה
 וגרמה הדיפלומטי, לשירות מסויימת, דה
 ישראל כשגריר אבריאל של הצלחתו את

נר לא היא אך וברומניה. בצ׳כוסלובקיה
 שר־האו־ שלו, החדש לבוס כנראה, אתה,

 התגלע האחרונים בימים אשכול. לוי צר
 ייגמר אשר חריף, סיכסוך השניים בין

 ממישרד־ אבריאל של בפרישתו כנראה
 בראש להעמיד מעוניין היה אשכול האוצר.
 לשעבר המקורבים, מעוזריו אחד מישרדו

ספיר. פינחס רשות־הפיתוח, מנהל
ה בכישרונותיו להשתמש ישוב אבריאל

 היו החוץ. לשירות ויחזור דיפלומטיים,
 את כבר וציינו לכת, שהרחיקו כאלה
 ציד אבריאל: של החדשה מישרתו מקום

 דויד של במקומו בארצוודהבדית ישראל
 כשופט ויושבע לארץ שיחזור גוייטין,

בית־המישפט־העליון.

הווי
א האורח נקניק הבי

 ברחוב המשותף הבית של הדירות באחת
באו רבה השימחה היתד, ברמת־גן הרא״ה

 קרוב אירחה דובקין מישפחת ערב. תו
 עימו והביא לחג־הפסח, מאנגליה שהגיע
 וצעצועים מזון מיצרכי :טוב מכל מתנות
הילדים. לשני

ה את עקרת־הבית נטלה לארוחת־הערב
האו מן שקיבלה המשובח האירופי נקניק

 מנות- המסובים לכל ממנו וחילקה רח,
 הערב את הפך הנקניק חסכוניות. צנע
 בני- חך אל הגיע לא כזה נקניק כי לחג,

רבות. שנים המישפחה
 באוזני לתאר חדל שלא האורח, אולם
הת לא הבריטי, באי החיים את מארחיו

 בו וכיבד שהביא, המיצרך מן ביותר להב
לדירה. שעד, אותה שנכנס קטן כלבלב
 לישון, הילדים שכבו הסעודה אחרי

לש השקט, ברחוב לטייל יצאו והמבוגרים
 נעצרו במיסדרון עברו כאשר צח. אוויר אוף

 מוטל היה הריצפה על ונתחלחלו: לפתע,
מת. היה הוא הקטן. הכלבלב
 להם ברור היה נוראה. בחלד, פרצה

 ממנו שאכל הכלב וכי מורעל, הנקניק כי
 אמבולנס הוזעק מייד בגללו. חיים שבק

הוב הנפשות וחמש אדום, דויד מגן של
 שם הירקון, לבית־החולים במהירות או

שעות. כמד, במשך קיבותיהם נשטפו
 מכאבים, מתפתלים ורצוצים, עייפים

 מבין מעטים רק לביתם. שחר עם הוחזרו
שהתרחש. מה כל על ידעו השכנים

 לקנות דובקין גברת כשיצאה בבוקר,
 את בדרכה פגשה במכולת, מיצרכיה את

או את ״מה :השכנה לה שחד, שכנתה.
 המנוול, החלבן — דובקין גברת לזה, מרת

 רוזנצווייג, של כלבו את שבוע לפני שהרג
 איפה? לד ותארי כלב. אתמול גם הרג

שלנו!״ הבית במיסדרון דווקא

כחתל
ס־ומטר■ שקע
הכדורגל קבוצת ערכה שנים שש לפני

 הס ילדים. אימצו בישראל זוגות ״מאות קבע: הזה העולם האימוץ. בבעיית בגילוי־לב
בבשרם־ודמם.״ מאשר אושר יותר, אף ולפעמים פחות, לא בהס מצאו
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קפ השכן, באי סיור תל־אביב מכבי של
הקבו ניצחה משחקיה חמשת בכל ריסין.

 שערים 23 של מכריע במאזן זכתה צה,
שספגה. חמישה לעומת שהבקיעה,

ה כי הישראלי לקהל ברור היד, מאז
 אחת בדרגה לפחות מפגר הקפריסאי כדורגל

 סברה זו היתד, הישראלי. הכדורגל אחר
 והיגיון עגול, היה הכדור אולם הגיונית.

המגרש. על קיים שאינו כמעט
 כעבור קפריסין, נבחרת הופיעה כאשר

 מישחק ערכה בתל-אביב, שנים, שלוש
 למישחקי שהתכוננה ישראל ניבחרת נגד

 במיש־ שראו הישראלים, העולמי. הגביע
 תקפו בכדור- השתעשעו קל, כאימון חק

ש השערים שלושת אולם הזמן. מרבית
 הספיקו לא הראשונה במחצית הבקיעו

 חס״ הקפריסאים במיפגש. לנצח כדי להם
 ערכו מהירי־התנועה, אבל רי־הטכניקה,

התוצ את והישוו בודדות, פריצות שלוש
הכל. להפתעת אות

 שוב הלקח. נשכח מאז, נקמה. לראות
 — והפעם השכן, מהאי קבוצה הופיעה
ה השחקנים מטובי המורכבת ניבחרת

 קפריסין. נבחרת — למעשה באי, יוונים
באל השבת נהר לכדורגל, הצמא הקהל,

 בתחרות לחזות ביפו, הפועל למיגרש פיו
 תל־ הפועל נגד האורחים של הראשונה

 ניצחון על ההימורים עמדו שבה אביב,
המקומיים. של מובטח

 שבו ושערים מתח חסר מישחק אחרי
 לראות האחרון, לרגע עד הקהל, קיווה

ש האורחים אלה היו הניצחון, שער את
האח בדקה היחידי, השער את הבקיעו

במו נדהמים צופים 5000 והשאירו רונה,
עי למראה להאמין רצו לא הם שביהם.

 יומיים שכעבור לעצמם והבטיחו ניהם,
 הקפריסאים את תל־אביב מכבי תאלץ
גדול. שערים מיספר עם לביתם לשוב

 שילמו לאיצטדיון שבאו הצופים 7000
 הנקמה את לראות כדי גבוהים מחירים

לה כדי באו לא הכדורגל אוהדי באורחים.
 חסרי־ היו הם יפה. במישחק־כדורגל זות

 זאת תחת אולם לשערים. ושאפו סבלנות,
השע ומבול ומהיר, יפה מישחק ראו הם

שהח אחרי 1:2 ניצח מכבי בא. לא רים
 שוב רבות. הזדמנויות מחפירה בצורה מיץ
לפי קשה אגוז מקפריסין האורחים היוו
הישראלי. מיגרש־הכדורגל על דווקא צוח,

 שלחו תחילה :עיתונאי־ספורט העיר
 גיש־ שגרם ברומטרי שקע מקפריסין אלינו

 שעשו כמעט עכשיו חודר. 'וקור זעף מי
 קטנטן, אי לגבי שלנו. הכדורגל את ללעג

מדי. יותר כבר זה

• אנשים
 מסורת, להפוך העלול חדש, מינהג •

 בחג־הפסח כן־צכי. יצחק הנשיא הנהיג
 דיב־ לכל שעתיים, במשך פתוח, ביתו היה
 ברכה לנשיא לאחל שבא אזרח כל פין.
 של ולחיצת־יד עוגה יין, בכוס זכה לחג

הנשיא.
מ שחזר ידי[, ייגאל לרב־אלוף •

 בלתי־ הפתעה חיכתה קצר- לביקור לונדון
 התל־ בבית־החולים שביקר שעה נעימה
 של שמכוניתו מונית, נהג אסותא. אביבי

 הפריעה )1953 (פלימות הרמטכ״ל-לשעבר
הו והוא חופשי, באופן לצאת למכוניתו

 הפלי־ של האחורי מהצמיג האוויר את ציא
 בעל מיהו המוניות נהגי שאד משראו מות.

גל להחליף לו עזרו המפריעה, המכונית
 לו גילו לא אך בצערו, השתתפו הם גל.
הרעה. מקור את

 ועורך העיתונאים אגודת יושב־ראש •
ל לקרוא הציע הפטמן, יום^ הבוקר,

סדום. מיטת בשם בסדום שייפתח מלון
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