
 שנה 25 לפני השרוע אור שראה הזה״ ,,העולם גיליון
 של ומותו ״חייו הכותרת תחת מצולמת, כתבה הקדיש בדיוק,
 ״כנק •מל ישראלית לירה 1 כסר שטר של לגורלו ״50־570892
 הכנק. במרתפי חייו דרד את וסיים •טהתבלה לישראל״*, לאומי

 כישראל, והבידור הלילה מועדוני לנושא הוקדשה בתכת־השער
 לבקר הנוהגות החברתיות השבכות של סוציולוגי ניתוח תוך

אלמז, מיכאל השבועון, של והתיאטרון הקולנוע מבקר בהם.
 אובריי. טפיל ימים, אותם של הצרפתי הקולנוע כוכבת את ריאיין

ש (״למי ז׳יז׳י בררנית :הגיליון בשער ?״). ל־מלם כסף י

̂  1,דו,ו.. בן־גותן # הסונציה? במחצית נים ח״ חידוני
וחהצדחח אלוני ניסים ^ האווירית התעשייה ראשית

תשדו□ לכסא, ס״ג
 מחדש לבנות הבריטי הפרלמנט כשניגש

הת ההפצצות, בעת שנהרס בניינו, את
 להצעה תוקף בכל צ׳רצ׳יל וינסטון נגד

 משלו. כיסא חבר לכל יהיה החדש שבאולם
 ריק האולם תיהיח רגילו בישיבות נימוקו:

 שתשרור רצוי חשובות בישיבות מדי,
המצב. חומרת את שתדגיש צפיפות

 על צ׳רצ׳יל חשב לא גאוניותו, כל עם
 ריק האולם יהיה רגילות בישיבות נימוקו:

 אחד יוכל לא משלו, כסא חבר לכל אין
כסאו. את למכור מחבריו

 הישראלית, בכנסת אוחזין. שניים
 לכל ונתנה זה נבון קו על־פי נהגה שלא
המת הספסל על משלו מכובד מקום ח״כ
 היה שקשה שערוריה השבוע פרצה אים,

מ אחד שח״כ התברר דוגמה. לד, למצוא
 הסכים, ישראל**, אגודת פועלי סיעת
בל שנתיים בכנסת לשרת הבחירות, לפני

 זו, תקופה בתום מקומו על ולוותר בד
האוטו כניסתו את כך על־ידי ולאפשר
 אחרת סיעה חבר בתור, הבא של מאטית

פאג״י. בתוך

לעס שקרה מה קרה ח״כ לאותו אולם
הישי עם להם בא שתיאבונם רבים קנים

 המועמד לקום. חשק לו היה לא — בה
לדין־תו- ופנה חמם, צעק תסר־הסבלנות

 שטרות הודפסו שנה, 25 לפני עד *
 ״בנק על־ידי ישראל מדינת של הכסף
 בהקמת החל 1954 בשנת לישראל', לאומי

ה שטרות את מאז המדפיס ישראל, בנק
המדינה. של כסף

 ו,954ב־ בבחירות שזכתה מיפלגה **
בכנסת. מושבים שני וקיבלה

 מה בדיוק היודעת ישראל, דת אולם רה.
 קבעה לא בטלית, אוחזין כששניים לעשות

 שכאלה), (בייחוד שניים כאשר לנהוג כיצד
 של הריבוני במוסד אחד בכסא אוחזין
ישראל. מדינת

 מן קנה הראשון שהרב נודע השבוע
 כיסא־חמח־ על זכויותיו את השני הרב

 ישראליות, לירות אלפי כמד, תמורת לוקת,
 הוכחשה הידיעה ופיצויים. משכורת שכללו
 נמכר שהכיסא בשמועה והוחלפה מייד,

יש אגודת פועלי בעיתון מישרה תמורת
חשובים. היו לא אלד, שפרטים אלא ראל.

 שעיסקה היה החשוב האפס. נקודת
 ושמיליון אפשרית, 'בכלל היתה זד, מסוג
 סייג. ללא בה האמינו ישראל אזרחי וחצי

ממ בלי שבועות כמה העומדת במדינה
 מכוער, מיפלגתי מקח־וממכר גיגלל שלה,

 כבודה של לנקודת־האפס הכנסת הגיעה
הציבורי.

 שלא עד פשוט, כה היה מוסר־ההשכל
 הפכה הפוליטיקה להסבירו: צורך היה

 הקרויות עסקנים לקבוצות שדה־מירבץ
 התורם מכספי הניזונות מיפלגות, (בטעות)

 מכל מזמן התגרשו ואשר בברוקלין, הקטן
 היה לא כלשהו*. לאידיאל רצינית זיקה

 למעשים הזועקת במדינה משמח, מצב זד,
 בעיות של מהפכניים ולפתרונות נועזים
קיום.

הממשלה ראש
?״ צים1ר אתם ״מה

שדד,-בוקר. על ירד השקט
ה החיים למסלול נכנס בן־גוריון דויד

 המושב של זה לביזוי הפוכה דוגמה *
 של״י כאשר אלה, בשבועות התרחשה בכנסת

 הבחירות ערב לבשורתה בהתאם החליפה
שבר בשלישי בכנסת, הבכיר נציגה את

שימה.

החד חבריו לתמהון — והתגלה חדש,
 הממלא מצויץ, חקלאי כפועל — שים

 המצומצמים התפקידים את לשביעות־רצונם
 בחדר־ לאכול הוסיף הוא עצמו. על שקיבל
 עבדה פולה, שאשתו, שעה הכללי האוכל

במיטבח.

האמ את להסתיר כדי הכל נעשה כי אף
לשלו לדאוג כדי שננקטו המייוחדים צעים

 בתוקף ודרש בן־גוריון אותם גילה מו,
 ? רוצים אתם ״מה :הוא אמר מייד. לבטלם

 20 הייתי אחר־כך פועל, הייתי שנה 20
פועל.״ שוב אני עכשיו פקיד, שנה

 יציל שאלוהים בן־גוריון קיווה אם אולם
 באמצעים הצורך בלי גם מאוייביו אותו

 כאלה אמצעים דרושים היו הרי מייוחדים,
 את מילאו העיתונאים מידידיו. להצילו כדי

 פיהוקיו על מגוחכים בסיפורים עמודיהם
גר שיהוקיו), את להזכיר (שלא וגיהוקיו

 פקועי- קוראים השבוע יגיבו פעם שלא מו
עו של ״ריבונו :בקריאודייאוש סבלנות

״זה על לכתוב הפסיקו לם, !

חשפה
כד־א■

 באר- שווימר (אל) אלכסנדר כשנאסר
 בכבודו בן־גוריון דויד טיפל צות־הברית,

אר ובהעלאתו הכלא מן בשיחרורו ובעצמו
 השתקן ״אל״ סיבה: לדבר היתד, צה.

 על־ידי נאסר הליכותיו בפשטות והידוע
 פעולותיו ביגלל ארצות־הברית, ממשלת

 במהלך הישראלית האזרחית התעופה למען
השיחרור. מילחמת

הח מיותרות, הפכו זה מסוג כשפעולות
התו אחרות. לפעולות לעבור שווימר ליט

ביש למטוסים הבדק מכון הקמת צאה:
דולרים*. מיליוני הושקעו שבו ראל,

 המיפעל מיתקני משתרעים כיום כבר
 ובעוד רבועים, מטרים אלף 12 של שטח על

 אלף. 16 הבנוי השטח יתפוס חודשים כמה
 מטוסים שיברי מוכנסים אלה למיתקנים

כמעט. חדשים כמטוסים זמן כעבור היוצאים

 אד־על, חברת חסרים: אינם לקוחות
 בולט בדולרים החיסכון כימאוויר. ארקיע,
עו שהיה לשנה, דולר חצי־מיליון לעין:

חוץ. בארצות המטוסים תיקון לה

 דניאל המכון, של הכספי המנהל אולם
אי והממושקף, גבה־הקומה אגרונסקי**

 אמר, היום,״ רחוק ״לא בכך. מסתפק נו
מטו את וישפצו יתקנו זרות חברות ״שגם
תח להן.״ כדאי יהיה זה בישראל. סיהן
עו שבארצות־הברית בעוד :הכדאיות שיב
 5.5 מטוסים לבדק במכון שעת־עבודה לה

 של תעריף להציע ישראל מתכוננת דולר,
לשעת־עבודה. דולר 3

אנשים
י י? '

לתפקידו, שרת משה היכנס עם •

 של הראשון שטו הוא הבדק, מכון *
האווי ״התעשייה בשס כיום המוכר המוסד
רית״.
 (אגרון) אגרונסקי גרשון של בנו **
 יותר מאוחר שהפך פוסט״, ה״ג׳רוזלם עורך

ירושלים. ראש־עיריית

ן,||1 | ! ¥|1 י  לישראל״. לאומי ״בנק בהנפקת אחת, ישראלית לירה של ן)1^}0|
של הכסף שטרות הודפסו שנים 25 לפני עד 1111111* 11 11

ישראל״. ״בנק הוקם אשר עד לישראל״, לאומי ״בנק על״ידי ישראל מדינת

846 הזה ם ״העת
7.1.54 :תאריך

ה אחד נזכר ,ראש־ד,ממשלה כממלא-מקום
 ראש־ד,ממשלה במישרד הבכירים פקידים
 הגראפולוג שהכין שרת, של אופיו בניתוח
 בסים־ ידו, חתימת על-פי אלוני אמנון

 שנה: חצי לפני שהתפרסם גראפולוגיה רו
 (בו־ מראש-הממשלה... פחות תקיף ״שרת

 יכול לכן אימפולסיווי... פחות גוריון)...
 הדיפלומאטי תפקידו את למלא שר־החוץ

 של בתפקיד מאשר'לשמש הצלחה ביתר
 לאחוז כדי תקיף די הוא אין ראש־ממשלה.

.מדינה במושכות * ״ . . .

 אגף־ כראש החדש, לתפקידו נכנם •
יצ -מישנהאדון! צה״ל, של ההדרכה

 מימי הנודע המיבצעים מתכנן רכין, חק
 ששמע סיפור שסיפר העצמאות, מילחמת
 טיל- אלמוני באנגליה: לימודיו בתקופת

הלי בחצות נודע בית־מלון של לשוער פן
 השוער הבאר. את פותחים מתי ושאל לה,

 יום־המחרת. בצהרי ייפתח שהבאר לו מסר
 שוב, האלמוני טילפן חצי־שעה כעבור

 התשובה. באותה וזכה השאלה אותה שאל
בלי פעמים עשרות הדבר שנישנד, אחרי

ש המרוגז, השוער על הדבר נמאס לה,
 תשאל, ״אל בגסות: לאלמוני לבסוף ענד,

 השיב להיכנס.״ בכלל יתנו לא כמוך לאיש
 אני י להיכנס רוצה בכלל ״מי האלמוני:

לצאת!״ רוצה

 צד,״ל, בהדרכת שעסק אחר איש •
 הקצין כר, ישראל <מיל.) סגן־אלון!

במילחמת־ד,אז גדוד על שפקד האוסטרי
 בדבר השמועות את הכחיש בספרד, רחים

 יודעים ״כולם :ונאנח בעתיד, .תוכניותיו
 עתה זה ממני. חוץ לעשות, עומד אני מה

 שאני ששמעה מאחותי, מיכתב קיבלתי
 מה טובות עצות לי ונתנה באנגליה נמצא

שם.״** לעשות

 התיאטרון מבקר בידי עלה כשלא •
 להיכנס גמזו, חיים ד״ר הארץ, של

 של בהצגת־הבכורה הראשונה למערכה
להי ממינהגו כתוצאה המלך, מכל אכזר
מהנ ביקש האחרונה, בדקה לאולם כנס
 לקריאה, המחזה את לו לשלוח הבימה הלת
 בהצגת אחר, איחור במיקרה שנהג כפי

 הקאמרי. בתיאטרון באנברי של הבכורה
 הלקח את שכחה שלא הבימה, הנהלת אך

 נסבה אשר באנברי, על הביקורת של המר
 שהושמטו המחזה מנוסח קטעים על בעיקר
 והציעה באדיבות, סירבה עצמה, בהצגה
 גמזו, שנית. המחזה את לראות למבקר
 השנייה בפעם הופיע ההזמנה, את שקיבל

 על־מנת הראשונה, המערכה תום עם רק
אחרים. היו בקשתו שנימוקי להוכיח

 שבה ,הצגת־ד,בכורה שלאחר במסיבה @
 נואמים, של שורה מפי רבים בשבחים זכה
 אלוגי גיסים המחזאי של דבריו היו

שכו כלב אותו כמו ״אני ן ביותר הקצרים
̂ת מהללים לם  על בנגינה כישרונותיו ז

 מצפים עכשיו מכונה. על ובכתיבה פסנתר
 כולם יתפעלו ומייד ,האר. שאומר: רק

״ מכושר .. . י טו בי ה

 ה־ של זו הערכה לנכונות הוכחות *
 שרת, משה של ביומניו מצויה גראפולוג

באחרונה. אור שראו

מאו שנים כמה נתפס בר ישראל **
 מעצמה בשירות כמרגל והואשם יותר, חר

 עוונו ריצוי של התקופה ובמהלך זרה,
מת. — בכלא


