
שהיה ה1ה 051113 היה ה1
 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון

 דיאן־ביאן־פו הצרפתית המצודה לנפילת כתבה הקדיש בדיוק,
 מפסקת את שקירבה הו־צ׳י־מין, של חייליו בידי כווייט־נאם

זו. מילחמות מוכת כארץ האש
 הכותרת תחת הזה״, ״העולם כתבי צוות של מייוחדת חקירה

 בתבת־ כשוק־הכרמל. בעיסקות־שוחד עסקה מחיר״, ככל ״סדר
 שאותו ברמלה, צה״ל מיצעד את תיארה — צועד״ ״צה״ל — ענק

 תמונות פורסמו ״במרחב״ כמדור השבועון. כתבי מרבית סיקרו
 אלה תמונות נחלין. הירדני הכפר על צה״ל של ההתקפה מז

 ״העולם שליח האומות־המאוחדות. בעצרת ירדן נציגי בידי הוצגו
פנישו־ את תיאר אלמז, מיכאל כקאן, הפרטים לפסטיבל הזה״

 ניוובוית הלשון ו<מית חפו ח״ם ^ והשתיה ,שדונסס אבוהס
מוסינזון יגאל של בנוצונו סלם צלחת משליו שמיו משה *

2 5  2 0 ,

 מישל לולוכריג׳ידה, ג׳ינה :ביניהם שונים, כובכי־קולנוע עם תיו
ואחרות. של מאריה מורגאן,

 לשחק שנבחרה 21 בת פקידה רפפורט, תמר :הגיליון כשער
 שהוסרט ״שלומית״, בסרט חיוורת ריטה השחקנית של בבפילתה

 לאחר שבה בהוליווד, קאריירה על חלמה שלא תמר, כארץ.
פקידה. להיות הצילומים

העם
הבימה עד האיש
 ,בימת את נטשו והנשיא שהשרים ברגע
מגנ בכוח האלפים נמשכו ברמלה, המיצעד

 לבנה, רעמה עטור קטן, איש לעבר טי
 כמה תוך המרכזית. הבימה על שישב
 — מזרחי ממחזה לקטע המחזה דמה דקות

 מיוזעים צבאיים שוטרים של דקה שרשרת
האל ולאשתו. לאיש מסביב מרחב יצרה

מסביבו. להצטופף המשיכו פים
 משדה- הפשוט האזרח בן־גוריון, דויד
 משה ולא הוא, ניצחונו. את חגג בוקר,
אפ יום־הניצחון. את כמסמל נראה שרת,

 חישוביו, הצליחו כאילו לחשוב היה שר
 ממשי יותר כוח ישיג לשדה־בוקר שברדתו

ראש־הממשלה. במישרד בשבתו מאשר
 רק זאת היתה אולם כשדה. רכ־סמד

 פעלו לאדמה מתחת שטחית. התרשמות
 חג־העצמאות ערב בנאומו חדשים. זרמים

 לדויד בברכה דבריו את שרת משה סיים
 חמות במילים אותו הזכיר הוא בן־גוריון.

 עצמו בן־גוריון שדויד המילים מסוג —
 וייצמן, חיים את בהן להזכיר רגיל היה

מהבימה. ירד שזה אחרי
 משה כי לחלוטין, ברור היה השבוע

 כממלא- לשמש כלל התכונן לא שרת
ב ככפיל המשתתף כשחקן־מישנה מקום,
 לפרי- לאפשר כדי שתיים, או אחת הצגה

 היה וגמור מנוי ולהינפש. לנוח מה־דונה
 הראשונים) שילטונו בימי (לפחות שרת עם

ב הרסן את להחזיק בתפקידו, להשתרש
ולהצליח. — ידיו

 נודע המנהיג, בן־גוריון היה עוד כל
מ למעלה במשך מתון. כאדם שרת משה
 על מר מאבק ביניהם התנהל שנים עשר
 מלהיות רחוק שרת משה אולם זה. רקע
נר זרים דיפלומטים בעיני מטבעו. מתון

 קרא מהם אחד ונוקשה. עקשן פעם לא אה
האימונים״. בשדה ״רנדםמל פעם, לו

 שהיה לבון, פינחס שכמו מאד יתכן
 לנציג מאז והפך מובהק איש־הבלגה פעם
 שרת משה גם ישתנה ביותר, התקיף הקו

 אחד כך על העיר הקרובים. בחודשים
 ספק ברצינות ספק חרות, תנועת מראשי

 משה אם הגורל צחוק זה ״יהיה בהומור:
 אל שהגיע כאדם להיסטוריה ייכנס שרת

!״הירדן

דיפלומטים
!״•קרים ״ידידים
 ירגיש שאיש מבלי כמעט עבר התאריך

נס בלבד שנים תשע לפני אולם בכך.
 וצבאות השנייה, מילחמת־העולם תיימה

 את הצילו וממערב ממזרח בנות־הברית
 שזכרו אלה בין במחנות. הפליטה שרידי

 איש אלף 15 היו השבוע, הזה, התאריך את
 קיבוץ מול בהרי-יהודה, שהתאספו ואשד,
 הצבא־האדום ביער וחגגו החמישה, מעלה

האו את רק לא כלל הקהל המאורע. את
 אלא המזרחי, הגוש של המושבעים הדים

 הראשונים — מחנות־הריכוז שרידי את גם
 עוברים סוביטיים בראותנרמדים ששמחו
המחנות. בשערי

 שופע שלונסקי, אברהם פעורים. פיות
 הדיבור רשות את נתן כרגיל, חוכמות
 ני־ ,ברית־ד,מועצות של החסון לשגריר

לתרגם והתכונן אברמוב, וסילביץ קולאי

 את ופתח קם אברמוב לעברית. דבריו את
 ״ידידים :עבריות מילים בשתי דבריו

סוע במחיאות־כפיים פרץ הקהל יקרים!״
להש השגריר של ניסיונו על וחייך רות,
 כנראה שינן, אותן מילים בשתי תמש

 כל פערו שניות כמה כעבור אך בעל-פה.
 למשמע האמינו ולא פיהם את הנוכחים

בעב שלם נאום נאם אברמוב אוזניהם:
 קרא הוא המילים את שגיאות, חסרת רית
 היה אולם קיריליות), (באותיות הכתב מן

היטב. תוכנן את מבין הוא כי ברור
הש הדברים אחרת..." ארץ ל5״ב
 של ״פצצה :שלונסקי (הגדיר כפצצה פיעו

השג כשהופיע היום, למחרת ידידות״).
 יום־ד,עצמאות לרגל במסיבת־קוקטייל ריר
מי שלוש עוד הוסיף צ׳כוסלובקיה, של
לטובתי.״ אפם ״אחד עבריות: לים

 הניע מה יערי מאיר על־ידי כשנשאל
 השגריל השיב הבלתי־רגיל, למעשהו אותו

 אין אחרת ארץ ״בכל (וברוסית): בחיוך
המש עם כשישנו כאן, אולם חשוב. זה

אותו.״ לעודד חשוב שפה, לחדש תיל
3<

חעשיה
!שדועוה שנים עד

 מוכן אדם אין אשר דברים שני ישנם
אשד, :ביותר הטוב לידידו אפילו להשאיל

 אלה דברים שני על שיניים. ומיברשת
 ורשת בית־חרושת בעל זקס, שמואל הוסיף

 שלישי: דבר גם זקס, נזשי בתי־המיסחר
 הגיע הוא ולאשפרה*. לצביעה מיפעל

 צריך עדינים משי למוצרי שמיפעל למסקנה
 ורק אך שתעמוד למצבעה קשור להיות

 באריגים גם ד,מצבעה תטפל אם לרשותו.
לרדת. המשי של טיבו עלול פחות, עדינים
 מופשטות. במסקנות הסתפק לא זקם

 בעל קליר, שמואל של לשותפו הפך הוא
 הגדול — ארגמן והאשפרה הצביעה מיפעל
 ב־ השתעשע הוא בארץ. מסוגו ביותר

 יאפשר בארגמן שהשקיע הכסף כי תיקווה,
למנוע ברסן־הנהלת־המיפעל, להחזיק לו

 חיזוק־ של הסופי הכימי התהליך *
האריגים.

מלהש האחרות הטכסטיל חברות בעד
בו. תמש

 התיקוות חוזים. השבתה, במקום
 התברר-' השותפות. בראשית כבר התבדו

 זקם, משי במוצרי רק ארגמן יטפל שאם
 והמשוכללות הגדולות מכונותיו תעמודנה

 למנהל השבוע. ימות רוב מעשה באפס
 רצון כל היה לא קליר, אברהם המיפעל,
ה בשתי בקטנה בחר הוא כסף. להפסיד

 עם בסיכסוך להסתכן נכונות גילה צרות׳
טכס מיפעלי עם חוזים על וחתם שותפו,

אחרים. טיל
 טענותיהם את וקליר זקם הטיחו כאשר

ברנ פרץ והתעשייה, המיסחר שר בפני
 היה ביניהם. לפשר השר ניסה לא שטיין׳

 לדעת, ילמד וזקם יוותר לא קליר כי ברור
 לצביעה וגדול משוכלל מיפעל כי

 למיברשת או לאשה דומה אינו ולאפשרה
שיניים.

במרחב
להצליח רוצים הם

 ישראל. עם שלום עלינו לכפות ״מנסים
 בכוח השימוש לדעת: חייב העולם אולם

 דיבר כך לשלום...״ אותנו ייאלץ לא לעולם
 במועצת־הביטחון. הלבנון נציג מאליק,

הוא הירדן. נציג של תורו בא אחריו

 נגד טענותיו את לגולל במייוחד הוזמן
 לא הפעם תקרית־הגבול. על בדיון ישראל,
 הרגילה הארוכה השורה בהשמעת הסתפק

 בהגיעו נאומו, באמצע האשמות־דמים. של
 ימים שבוצעה נחלץ, הכפר על להתקפה
 שלף העקרבים, מעלה רצח לאחר ספורים
 של צילומים תמונות: של צרור מתיקו

ההתקפה. תוצאות
 מכונית ההתקפה, קורבנות נראו בתמונות

 צבאי ציוד מוקש, על שעלתה הלגיון של
 היה לא הסביר, זה, כל בשטח. שנמצא

שנעשה. ממה זעיר חלק אלא
 נקודת- זאת היתד, רוצים. שהם מה

יש נגד הערבים של הקרה במילחמה שיא
 הסטייט ובחדרי או״ם במסדרונות ראל

 מועצת־הביטחון שולחן על דיפארטמנט.
אי- כי עד תלונות, גבי על תלונות נערמו

 שנות בראשית הישראלי הכדורגל כוכבימסופרים כדורגלנים
 ויהושע מרימוביץ (יוסקה) יוסף ׳,50ה־

מדרוסי־אפריקה. בשובם הבריטיים, האיים לבני אופיינית קצרה, בתיספורת גלזר, (שייע)

864 הזה״ ״העולם
13.5.54 תאריך:

 לאורך הנעשה אחרי לעקוב היה אפשר
המסוכסכים. הגבולות
 ארצות־ על בלחץ הסתפקו לא הם אולם
 כל עם במגע לבוא ניסו נציגיהם הברית.
 מילאה רוסיה של תמיכתה שיכלו. מדינאי

 אל־מולקי, שפאוזי כך כדי עד צהלה אותם
 שלח מאז), (שהתפטר הירדן ממשלת ראש

עמדתו. על הסובייטי לנציג תודה מברק
הער הנציגים של באסיפה מאליק קבע
 באה היהודים של הצלחתם ״כל ביים:

 מעצמה רק לא לגייס ידעו '47שב־ מכך
 ללכד ידעו אם כי לצידם, אחרת או זו

 המדינות של גדול וחלק המעצמות כל את
עלינו.״ המוטלת המשימה עתה זוהי הקטנות.

 משימה הוטלה הישראלית המדיניות על
 שהשיגה שמה לראות — קשה פחות לא

כיום. הערבים ישיגו לא אז, היא

קולנוע
העריך הקהל

ש שעבר בשבוע הוכיח הישראלי הקהל
אפי טוב, יומן־חדשות להעריך יודע הוא

 הביע הוא ישראל. מתוצרת הוא אם לו
 המיוצר החדש, כרמל מיומן התפעלותו את

 בתי-קול- בעלי התאחדות עם בשותפות
 מ־ מצויינות תמונות שהראה יומן נוע,

 המיצ־ לאחר יומיים יום־העצמאות, מיצעד
עצמו. עד

 הראשון חלקו עמד טובה פחות רמה על
 יושב- דוידון, יעקב נראה שבו היומן, של

 נואם בתי־ד,קולנוע בעלי התאחדות ראש
מגוחכות*. שפתיים כתנועות

אנשים
•  שלוג־ אברהם המשורר כשנשאל ו
 שותה הוא אם קוקטייל במסיבת סקי
 שותה איני ״לעולם בשלילה: השיב קצת,
הרבה.״ שותה אני — שותה אני אם קצת.
 הפיז- זכה במינה מייוחדת למתנה ו•

 מרב־סרן שקיבל חפר, חיים מונאי
ל או  כן־ אליעזר של תמונה כיכר ש
 ״אליעזר :הלשון בזו הקדשה עם יהודה

 לחיים — העברית הלשון מחייה בדיד,ודה
ממיתה.״ חפר,
•  זאכ פלט אדירה ״גוואלד!״ זעקת י

 מאוחרת, לילה בשעת (יוסקוביץ) יוסיפון
תן המשורר בחברת מכסית בשובו רנ טו ה ) 

 לאחר יוסיפון, הסביר אלתרמן. השביעי)
 לי איכפת ״לא :אלתרמן מפי לגערה שזכה
 שאף לי איכפת אבל גוואלד, צועק שאני
 מה לשאול החלון את פותח אינו יהודי
קרה.״

 קם בכסית יום־העצמאות במסיבת !•
 לחיי כוסו את והרים מוסינזון יגאל

 ומשה אלתרמן נתן גדולים, יוצרים שני
במבו מייד ובא שמיר, ודם) בשר (מלך

 הטיל שמיר שמשה לאחר לא-קטנה כה
בסלט. מלאה צלחת בפניו
חב אמרו !״בראבו גאולה, ״בראבו !•
השחרחו קרייניתו כהן, גאולה של ריה
ש במסיבה לשעבר, הלח״י רדיו של רת

 בירושלים, בביתה שעבר בשבוע נערכה
מ מוסמכת־למדעי-הרוח התואר קבלת עם

בירושלים**, העברית האוניברסיטה טעם

ה תנועות בין סינכרוניזציה ללא •
הקול. לפס שפתיים

 היה כהן גאולה של העבודה נושא **
המקראי״. המוסר כיסוד — ״הצו
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