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 כדיוק שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גלייון

 :בליוובסקי ״שלמה הכותרת תחת נרחבת, כתבת־תחקירה פירסם
הרא הגדולה פשיטת־הרגל סיפור את שתיארה ?״ מלאד או גנב

 במיסגרת בארץ. השיכון קבלני מגדולי אחד של בארץ, שונה
 ״אני הכותרת תחת בליזוכסקי, עם מייוחד ראיון הוכא הכתבה

 המתחלקים לשעכר לקוחותיו־ עם ולעומתו, רמת־גן!״ את כניתי
שהע קורת־הגג על לו והמודים אותו המאשימים :מחנות לשני

להם. ניק
 נשיא השתלבות של האפשרות את ניתח ״מיפלגות״ מדור

 הציונים־הכללים בצמרת גולדמן, נחום ד״ר הציונית, ההסתדרות
של בבחירתה עסק החברה מדור הליברלית). המיפלגה (כיום

מ 25 >?>/! / £ י
 ב״העולם נערת־שער פעמיים ככר שהיתה תשי״ד, מלכת־היופי

 מונטזי, לולה של הרצח פרשת את פקר ״כעולם״ המדור הזה״.
 ברומא. האפיפיור כם את שזיעזעה פרשה באיטליה, שנרצחה

בכדו הגביע־העולמי למישחקי הזה״ ״העולם שליח גבאי, יהודה
 של הראשונות הדקות 750 את סיקר בשווייץ, שנערכו רגל,

המישחקים.
פרלמן. אכיבה תשי״ד, היופי מלכת :הגיליון כשער

 סנה שה8 לבין שנירא שימשו! ■עקב בין במסת חרו מאנס
הריאלי הספר בבית החלוצית החולצה שערוריית *

ח ס הכנ

חינו
החלוציות החולצות

 הריאלי גית־הספר נחשב שנה ארבעים זה
בארץ. בבתי־הספר הטובים לאחד בחיפה

 במם־ שו־המישפטים יותר נואוחר *
מאיר. גולדה של שלותיה

 ו־ ישראל לממשלות משותף גוף **
ב לטפל במטרה שהוקם מעוב־גרמניה,

שי לישראל; מגרמניה השילומים העברת
לשג כתחליף גם ׳50ה־ שנות במהלך מש

במערב־גרמניה. ישראל רירות
שהה הסוציאליסטי, השמאל מפלגת *־•
 וברמן) סנה (חברי־הכנסת ממפ״ס פלגה

הקומוניס למיפלגה יותר מאוחר והצטרפה
הישראלית. טית

איוטרמצו
 הצעת נגד דבריו את סיים סנה משה ד״ר

 המולה תוך המדינה נגד העבירות חוק
 האשמות של קיתון מטיל כשהוא כללית,

 את לדעתו, ששירתה, ממשלת־ישראל, על
שמ יעקוב ח״כ קם לעומתו האמריקאים.

 רחב־הכתפיים, עורך־הדין שפירא*, שון
ו בכנסת, מפא״י של עמוד־התווך שהוא

לך.״ משלמים (האמריקאים) ״הם : צעק
 שפירא: לעבר ממקומו סנה משה צעק
 משלמת השילומים** שחברת נכון זה ״האם

?״ לירות אלף 20 של משכורת לך
״ ״דק שפי קם היום למחרת שאלתי...

 אישית: בהודעה הכריז מכעס, חיוור רא,
השי מחברת משכורת שום קיבל לא הוא

 יחזור אם סנה, את לתבוע ומוכן לומים,
 לו, ידוע זאת לעומת בעיתון. דבריו על
 מקבלים סנה״** ואנשי הקומוניסטים כי

זרה. ממעצמה כספים
 והמתינה נשימתה, את עצרה הכנסת
 זמן חיכתה לא היא סנה. של לתשובתו

 ומסר לדוכן, ניגש ממקומו, קפץ סנה רב.
 מלאכת־ מעשה שהיתר, אישית, הודעה

:סנה אמר פוליטית. השמצה של מחשבת
 מקבל שאני אותי האשים שפירא @
 שחבר- מקווה אני מהאמריקאים. כסף

 המדינה כי מתכוון אינו שפירא הכנסת
 מקור היא לחברי-הכנסת משכורת המשלמת
אמריקאי.

 מקבל שהוא שפירא את האשמתי לא ©
שאל רק אני מחברת־ד,שילומים. משכורת

 צורך מוצא שהוא שמח אני אותו. תי
 מבין הוא שגם אומרת זאת זאת. להכחיש

 בכבודו פוגעת השילומים מן כסף קבלת כי
אדם. של

 ואנשי הקומוניסטים כאילו ההאשמה י©
 היא זרה, ממעצמה כסף מקבלים סנה

שפלה. עלילה
ם. לא  ד,אינטרמצו. ניגמר בזה יפאגי
 בפטישו, לדפוק בקושי הספיק היו״ר אולם
 דרש מיקוניס באולם. מהמם שאון קם וכבר

 וצעק: אישית, הודעה להכריז אפשרות
 שפירא: לעומת צעק, סנה ״חוליגאנים!״

 לעומת צעקו מפא״י אנשי גנב!״ ״שקרן!
!״.ישראל ו״עוכרי !״״בוגדים :שניהם

ה ״לכל :מבוייש חבר־כנסת התנחם
בפר כמו מכות, עדיין אצלנו אין פחות
. !״.היפאני למנט

• המדינה נגד העבירות לחוק סמל הצעת
קינן עמום של קריקטורה

 הכרמל, ראש על הרחבות, דלתותיו דרך
ה צמרת כיום צעירים, מאות פעם עברו

ה החאקי מדי את לובשים כשהם מדינה.
 התנ״כית הסיסמה את והנושאים מסורתיים,

לכת. הצנע בית־הספר של
 להתלהבות מקומה את פינתה והצניעות

 מנהל הסביר תלמידים, שמונה אצל יתר
 בסכמו השבוע, בנטוויטש, יוסף בית־הספר,

המשוער. מן גדולים הדים שעוררה תקרית
 התחילה התקרית נעדרים. שמונה

 לכנס הריאלי בית־הספר תלמידי 350 במסע
 להקמת בן־גוריון הטיף שבו שייך־מוניס,

 ששה הימרו ברכבת ברית־הנוער-הלאומית.
 מיש- הוראת את תלמידות ושתי תלמידים

 ילבשו הצעירים שלפיה — רד־ר,חינוך
 החולצות, את הסירו — לבנות חולצות
ה את מתחתיהן לובשים כשהם ונתגלו

 העולים. המחנות של הכחולות חולצות
החול את ולבשו חזרו מוריהם הוראת לפי
כש בכחולות אותן והחליפו הלבנות, צות

 את עזבו אף הכנס במיגרש לכנס. הגיעו
 העולים. המחנות לחברי והצטרפו קבוצתם,

 השמונה היו המיפקד את המחנך כשערך
נעדרים.

 לבית-הספר בשבובם ועונשו. החטא
 קיבלו בנטוויטש, למנהל השמונה נקראו

 הם כי הוסבר שבהן להוריהם, פיתקות
 החקירה לתוצאת עד מבית־הספר מוצאים

ההאשמה מונים. ובשיו ברכבת התקרית על

ד,מסו תגובת מרות. אי־קבלת המעשית:
חלו חולצות ללבוש אסור מדוע לקים:

החלוציות? החייאת שמטרתו בכנס ציות
מי לעיתונות, המעשה סיפור כשהסתנן

 להורים, הריאלי בית־הספר מנהלי הרו
 בראשית החזירו הם להסכם. עימם והגיעו

 בכל לכיתותיהם. התלמידים את השבוע,
הב מפ״ם הפרשה: קץ זה היה לא זאת

 בכנסת, לדיון העניין את להעלות טיחה
 של בטיבו מהרהרים החלו מההורים וכמה

החולצות. צבע על המקפיד החינוך

חד1מי ראיה
בושקאש פו־אנץ ע□

וה )27( הצעיר הכדורגלן עם הראיון
 העולם של המיוחד לכתבו ניתן מהולל

 קרונה במלון גבאי, יהודה בשווייץ, הזה
ציריך: נפת סולוטורן, בעיר

 אז, שהוצעה הצעת־חוק על תגובה
 עבירות של שורה על עונש־מוות שהטילה

 המאבק בראש עמד הזה העולם ביטחוניות.
 אלא נתקבלה לא והיא זו, הצעה נגד

גדולים, שינויים אחרי

870 הזה״ ״העולים
24.6.54 :תאריך

יוד כישראל פושקאש, מר •
 אולי אד אודותיך. הכל כמעט עים

 עם כיצד זאת, ככל לי לומר תוכל
מת הנך כשלך ושמנמן נמוך גוך

 על־פני גדולה כה כמהירות נועע
ץ הסיגרש

 שאני אומרים יודע. איני בעצמי אני
 פושקאש. שמי היה לא אחרת טוב. משחק

ממו מאימונים תוצאה זו — ברצינות אבל
 לאורך במהירות הכדור בהולכת שכים
 כדור עם רץ אני בדרך־כלל קצר. טווח

כדור. בלי רץ שאני מהירות באותה
 אתמול אותך אותך דאיתי •

 נצחונכם את המראה ״1:7״ כסרט
ו ככודאפשט, אנגליה על הגדול

 האנגלית, רהכת־השער לפעי שם,
אנ מגינים שלושה נקלה על עכרת
הס כחומה, לפניך שעמדו גליים

 כה כדור ומטרת לאחור תובבת
 ש* קוטיץ׳ הימני למקשר מדוייק
 מתקבל כקלות. נהדר שעד הבקיע
 כה לדיוק מסוגלים שאתם הרושט

עצומות. כעיניים רב
שנים. חמש זה יחדיו משחקים אנו נכון.

 אחיו היה כאילו חברו את מכיר אחד כל
 את אחד תמיד למצוא מסוגלים ואנו מלידה
הנכון. במקום רעהו
ץ נעשה זה כיצד •

 מוצב להיות שחקן מכל דורשת שיטתנו
יריבים. שני בין בריווח תמיד
 מר רב, אמון דורש זה האם •

ץ פושקאש
 מתאמנת שלנו הלאומית הניבחרת ברור.

קבו כנגד קלים מישחקים כולל יום, בכל
בינלאומיות. צות

 על דעתך מה פושקאש, מר •
ניכחרתך? סיכויי

בכדו דיעה לחוות קל כל־כר לא זה
המוק בתחרויות הראשון מישחקנו רגל•

 היוותה שלא קוריאה, כנגד היד, דמות
 לטובת 0:9 המישחק (תוצאת רציני יריב

 כבר היה זה הגרמנים מול אך הונגריה).
הונ לטובת 3:8 — (התוצאה רציני יותר

 אוהדים אלפי כי לך ידוע האם אגב, גריה).
 במישחק לחזות מגרמניה במיוחד באו
? הזה

ץ פושקאש סר הלאה, ומה •
שבוע. בעוד נשוחח זאת על *

אנשים
 בדיקדוק- דיקדוק של חדש לשיא י•

 שרת, משה ראש-הממשלה, הגיע העיברי
 הבוקר ביומון רישמית הכחשה כשפירסם

 ״שינוי :והודיע העיתון, מכתבות אחת על
 דיוני תוכן את שינה ובפסיק בנקודה

!״הממשלה
 מנד מפ״ם ח״כ מישמר-העמק, איש 0

 בנטוב מרדכי ועדין־הדיבור סיף־השיער
 שערך הנוער כינוס על דעתו את גילה

 (העולם בשייך־מוניס כן־גוריון דויד
 ינ-0 גומי שמייצרים ״שמעתי : )869 הזה

 סינטטי. עור גם שמייצרים שמעתי טטי.
 סינטטי. צמח שגידלו שמעתי לא עוד אך

 מחייבת היא — לצמח דומה חלוציות
ארוך.״ לזמן והנשמה חינוך
 דמשק רדיו שפרשן אחרי שעה רבע י•

 דיין, ׳משה גנראל כי בעברית הודיע
ני רופאים של ושמישמרות אנוש חולה
 משד, הרמטכ״ל הופיע מיטתו, ליד צבות

 באיצ- מבניו ואחד אישתו בליוויית דיין
 מה- נהנה שם ברמת־גן, הכדורגל טדיון

ומבריאותו. מישחק


