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 בדיור״ שנד! 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון

 הישועה ״צי הכותרת תחת ומצולמת, מפורטת כתבה פירפם
 שניזמן קאפלוניה, היווני באי ההצלה מיבצע לתיאור חוזר״,
 הישראלי, חיל־הים •טייטת השתתפה כמיבצע אדמה. ברעש

 ״מחתרת״ הכותרת תהת אראל. שלמה אלוף־מישנה •טל בפיקודו
 ניצב שבראשה צריפין, מחתרת במישפט פסלוי־הדין על דווח
 ביו קרב מצולמת בכתבה תיאר ה״ספורט״ מדור חרותי. יעקב

 ״הפועל״, כאיצטדיון יוגוסלביה, למתאגרפי ישראל מתאגרפי
 מהמת־ כמה השתתפו בקרב משולהבים. צופים 5000 בהשתתפות

 זייד, יפתח וייספייט, חיים :עת אותה של האגדתיים אגרפים
ואחרים. בירנבלוס איטר
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 המין מינהגי על קינסי״, ״דר׳ח תמצית את לקוראיו שהגיש

 פירסומו. עם מייד ארצות־הברית את שזיעזע האמריקאים, של
 קישון, אפרים ההומוריסט לאיש־ה־טער, הוקדש ה״תיאטרון״ מדור

 החדשים העולים הווי את המתאר לפניו״, הולד ״שמו שמחזהו
 תיאטרון קדטי על לראשונה אז הועלה האדן, מינהגי ואת

״הבימה״.
קישון. אפרים הומוריסט :הגיליון כשערהראשון היה שנה, 25 לפני אור שראה הזה״, ״העולם גיליון
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הממשלה
חדיש שר

 את מזמן כבר גי׳לתר, ממשלת־ישראל
 שתי על הצולע שגוף הנושן, העיקרון
 להבריאו, כדי לו, להוסיף מוטב רגליים,

היא. גם שתצלע אחת, רגל עוד
 כך על־ידי פעם, לא בוצע זה עקרון
 שמנגנו־ מישרדי־ממשלה לאותם שדווקא

 ובעל בלתי־יעיל מנופח, ממילא היה נם
 פקידים הוסיפו — בלתי־ברורות מטרות
 שבהם אחרים, מתפקידים פליטים נוספים,

 שלא או מיותרים, שהיו או הצליחו, לא
עליהם. הממונים עם הסתדרו

 שירותי־המודיעין יודע. ארוהים רק
 הוחלט זה דבר לריאורגניזציה. זקוקים היו

 מצד מיפלגת־פועלי־ארץ־ישראל בחוגי
 מצד ראש־הממשלה מישרד ובהנהלת אחד,
 הריאורגניזציה ביצוע נוחיות לשם שני.

פרלמן. (״מויש״) משה ל״חופשה״ הורחק
 עדיין נראה לא החופש, כשהושג גם אך

 שי- של ממשית לריאורגניזציה סימן כל
הממ העיתונות לישכת רותי־המודיעין.

 עיתונאי מכל פחות ידעה עדיין שלתית
והעיתו הממשלה, במישרדי הנעשה על

 לשירותיה. מאד מעט ניזקקו עדיין נאים
 שנטלו חדש תפקיד על נמסר השבוע
 לא בו שגם שירותי-המודיעין, לעצמם

במיסגרתו. ייעשה מה ברור
 של עוזרו שהיה קסטנר״, ישראל ד״ר

 ויחסי- עיתונות לענייני יוסף דוב ד״ר
 והתעשייה, המיסחר שר שהיה שעה ציבור,

 אצל התפקיד באותו להישאר הצליח לא
 הילכו בשעתו ברנשטיין. פרץ החדש, השר

 כלכלי כיועץ נתמנה שקסטנר שמועות
כמוע יתמנה ואולי בכנסת, מפא״י לסיעת

 אישור כל אך זו. מפלגה מטעם לח״כ מד
 את מצא השבוע בא. לא אלה לשמועות

 מעונה — הדר בבית קסטנר ד״ר עצמו
 בחדר — העיתונות לישכת של החדש
 כלכלי״. ״עורך מצויץ היה דלתו שעל
הממ העיתונות לישכת זקוקה מה לשם

 היא רק יודעים — כלכלי לעורך שלתית
ואלוהים.
 ממקום אחר, פליט לפליטים. שיכון

 בבית שיכונו את בקרוב שימצא אחר,
 העיתונות נספח זינדר, הרי הוא הדר,

באו״ם. ישראל מישלחת של
 המסובכים בתפקידים די היה לא אם

 שבוצעו שירותי־המודיעין, של והמסועפים
 עומד הרי יתרה, יעילות בלא כה עד

 מינהל :הזה האגף בתוך חדש גוף לקום
 בנוסף עצמו, על יקח זה מינה,ל הקולנוע.
 שירו־ בידי ממילא כבר הנמצאת לסמכויות

 יומני על פיקוח כגון — תי-המודיעין
הקול צלמי של לפעילותם ועזרה הקולנוע

 סרטים על צנזורה חדש: תפקיד גם נוע,
מישרד־הפנים. בידי כה עד שהיתה
 הממשלה כי ייתכן שלא לכל ברור היה
 השירות בראש פרלמן את ותעמיד תשוב

 בירושלים הממשלה בחוגי הזה. העצום
 קולק (טדי) תיאודור כי השבוע, נמסר
 כהכנה שירותי־המודיעין, את לידיו יטול

 עצמאי למיניסטריון זה גוף של להפיכתו
הקרוב. בעתיד

דויד ראש־הממשלה, את כי מאוד ייתכן

 הונגריה. ציונות ממנהיגי לשעבר *
 במכירת גרינוואלד מלכיאל בידי הואשם
 המכונה בפרשה לנאצים, הונגריה יהדות

 בתל־ נרצח יותר מאוחר קסטנר״. ״פרשת
קנאים. קבוצת בידי אביב

לענ החרדה כל־כך הריצה לא בן־גוריון,
 מצא שהוא אלא שירותי־המודיעין, ייני
 את להחיש וקלה מקורית כדרך זאת

בישראל. כשר הצעיר עוזרו של מינויו
 ממשלתי בהרכב אם כלל ייפלא לא

 שר ביותר, צעיר חדש, שר יימצא עתידי,
קולק. טדי — המודיעין

צבא
שאר המצפון ם נ ד קו מ כ

 יפת־תואר, ג׳ינג׳ית היא קרקובסקי טובה
קיצו אדוקים הוריה, פתח־תיקווה. ילידת
 נאמנה, בת־ישראל להיות חינכוה ניים,

 ואפילו דתיים, היו חבריה כל יראת־שמים.
שונאיה. כל

 הגיע התיכון בית־הספר את כשסיימה
 עבור יום־שחור זה היה צו־גיוס. לביתה

 ב־ התייצבה טובה קרקובסקי. מישפחת
וקיב דתיותה, על הצהירה הגיוס, לישכת

מגיוס. ופטור צונן מבט בתשובה לה
לימו להמשך פתוחה הדרך נשארה עתה

 ונסעה פתח־תיקווה את עזבה טובה דיה.
 החיים באוניברסיטה. ללמוד לירושלים
 דברים למדה היא לה. קסמו החדשים
 הרחיבה חדשים, אנשים הכירה חדשים,

 בבית ביקרה ומועד חג בימי אופקיה. את
 ההתנגשות השוואות. ועשתה — הוריה

הע בנפשה. התחוללה והעתיד העבר בין
 עוד תוכל שלא ידעה טובה ניצח. תיד

עברה. אל לשוב
 כשעצר משהו. עוד חסר היה כך לשם
 לראות וביקש צבאי, שזטר פעם אותה

 הפטור את בפניו הציגה תעודותיה, את
טובה הדבר. מהו ידעה ומייד מגיוס,

 מצפונה אך מהשקפותיה, רבות החליפה
 לליש- הלכה היא כמקודם. ממש חזק היה
 בחיל- לשרת והתנדבה הקרובה, הגיוס כת

האוויר.
 הכומתה למופת. חיילת היא טובה כיום

 יותר הרבה האדום לשערה הולמת הכחולה
הראש. מיטפחת מאשר

ז . 1

עיתונות
ס עד ■ד ק תפינ

עוב סוגי שני ישנם העברית בעיתונות
 בו עובדים בעיתון, הקבועים אלה : דים
 למערכת, ממערכת הנודדים ואלה יום, יום

שונות. בעבודות שירותיהם את ומציעים
נאמ רק תמיד עבדו עצמה במערכת אם

 המפלגות) אחת :(כרגיל העיתון של. ניו
 היתר. לא השני הסוג מן העובדים לגבי הרי

 כלל, בדרך נבחנה, ועבודתם כזו, הקפדה
בו. העיתון ועניין החומר טיב פי על

 המשפשפים אלה מבין הוותיקים אחד
 היה המערכות מישרדי בין סוליותיהם את

 ספרי־ה- ומחבר הצייר-קריקטוריסט־כתב
 את מצא שנים במשך צבר. שימעון ילדים

 דבר־השבוע, דבר, למען בעבודות פרנסתו
 שלנו, הארץ משא, קול־העם, על־המשמר,

 ועיתונים לילדים משמר לילדים, דבר
 דבר למערכת השבוע כשסר יותר. קטנים

 אוריאל המערכת למזכיר למסור לילדים,
תשו קיבל על־ידו, שהוזמנה כתבה אופק

כל לו אין הרב לצערו מדהימה: בה
 שקיבל משום החומר, את לקבל אפשרות
 צבר את יותר להעסיק שלא הוראות

עבודה. בשום
הצטרף צבר שימעון האפשרי: הנימוק
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 של בביתו וגר הוריו משני קצר זמן בתור שהתייתם יריב), זיווה העיתונאית של ובעלה

 מטה מזכירת מימין, עומדות, כשמאחוריהם אלון, יגאל ליד יורם עומד בתמונה ביפו. הזקן
״הזקן.״ של בתו שדה, רובשה : ומשמאל ,23ה־ סיירת מפקד אשת ספקטור, שושנה הפלמ״ח,

8צ7 הזה״ ״העולם
27.8.53 :תאריך

 עצמו, את בכך ופסל *, השמאל למיפלגת
 לעבודה המיסתוריים, ההוראה נותני לדעת

להסתדרות. השייך בעיתון

הוליווד
ה מ א ה ה מ (כמעט* הערו

 (״זו מרילין אחד בוקר כשהתעוררה
 רק לבושה מונרו, האהבה״) את שהמציאה

 מתחה המפוארת, במיטתה ,5 בשאנל
 והמפורסם, החטוב גופה את בעצלתיים

 קראה לא יומיים שמזה בכך הירהרה
 האהובה האישיות על סנסציונית ידיעה
 התכוננה היא מונרו. מרילין :ביותר עליה

 בפני נוספת מהממת אימרת־כנף להטיח
 נטלה היא להיסטוריה. משהו העיתונאים,

 על שהיו המצויירים השבועונים אחד את
 חייכה בו, דפדפה שלה, שולחן־הלילה

 אחדות פעמים עצמה את כשראתה בהנאה
 במשהו, נזכרה לפתע, מינימום. לבושה
 אחת בתמונה בצעקה. ופרצה חזרה דפדפה
 תחתונים לבושה בלונדית, יפהפיה עמדה

 וחייכה עליהם, פתוח קצר ומעיל שחורים
 דמיון דמתה הצעירה פרובוקטיבי. חיוך

מונרו. למרילין מפליא
 של אוצרה ואן־דורן, מימי זו היתר.

 לחברת להוכיח שרצתה יוניברסל, חברת
 במינה, יחידה היא שמרילין הטוענת פוקס,

 זמרת היא מימי כזו. אחת עוד קיימת כי
 מוטל שלה הזימרה שכישרון לשעבר,

 כישרונות לה שיש הוא, שברור מה בספק.
או שגילתה יוניברסל, מתאימים. גופניים

 ולימדה בסליק, מה זמן אותה החזיקה תה,
 את ולהציג מגרה הליכה להלך אותה
מונרו. כמרילין גופה

נשל שהעבודה באולפן שנוכחו לאחר
 במסע־צלב פתחו יותר, או פחות מה,

בעיתו מופיעה החלה היא מימי. לטובת
 מעריציה אצל רב לבילבול גרמה נות,
התא ״ייצור הכינוי את קיבלה מונרו, של

 מפוצצים מישפטים כמה ולמדה ווה״,
העיתונות. עבור

 מהו נשאלה כאשר לשיא, הגיעה השבוע
 :והשיבה ביותר, עליה האהוב הלבנים סוג

 עוצרות הן חזיות. לובשת איני ״לעולם
הנשימה.״ את לי

 התנחמה מונרו מרילין זאת כשקראה
 לה נשארה זאת שבכל וחשבה במקצת,
 שאינה פעם, הכריזה היא האחרונה. המילה
לתח כדוגמנית בתצלומים להופיע יכולה
כאלה. לובשת ואיננה מאחר תונים,

 יצא צריפין מחתרת מישפט בתום •
 ההלצות חובב ה״בוס״ גוזמן, אפרים

 המישפט, מאולם הסוחרים, התאחדות של
חרד אילנה את במכוניתו לקחת והציע

 איש ואת ,1 מס׳ הנאשם של אשתו תי,
 הצירות פצצת עצור אחרונות, ידיעות

 ניתקל בדרך גאדל. כרוך הסובייטית,
 שמואל חרותי, של הראשון בעורך־דינו

 הדבר אם בצחוק אותו ושאל תשיר,
 המחתרת, באירגון לחבר אותו יהפוך לא

זה ״היום תמיר: השיב החוק. בעיני
 יימשך הכל אם שנתיים, בעוד אך צחוק,

מאוד...״ רציני יהיה זה כך,

 על־ידי שהוקם הפוליטי האירגון •
ה מיפלגת ממפ״ס. כשהוצא סנה משה

למק״י. זמן כעבור הצטרפה שמאל


