
ה 05111:1 היה זה שהיה ה!
5

 שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם בגיליון
 ״הכפיה הכותרת תחת יוצאת־דופן, כתכת־תחקיר פורסמה כדיוק,
 מתאר זה אנושי מיסמד רוזט״. של נפשה את שרצחה הדתית

 ראשד, רוזט הנוצריה הנערה של והתאבדותה אהבתה סיפור את
 ״דויד :השאר כין ניבא, ״תצפית״ מדור כמוסלמי. שהתאהבה
 ,1955 במרס או בפברואר הפוליטית לזירה יחזור בן־גוריון

 מפא״י, של מערכת־הבחירות על השילטון של לידיו ליטול כדי
 שרת.״ משה בידי הממשלה הנהגת את שעה אותה ישאיר

 מעמד של המתמיד לחיזוק לב ״שים :היתה אחרת ״תצפית״
 את סיקר חוץ״ ״יחסי המדור מפא״י.״ במחנה אשבול לוי

 המרחב, בענייני לעסוק אילת אליהו השגריר של הברוכה נטייתו
 אכן אבן השגריר של האמריקאיות־בדלניות למגמות בניגוד
מישרד־החוץ. אנשי ושאר

 ״זיווה הכותרת תחת פורסם, השבועון של הבידור כמדור
היש הקולנוע כוככנית של הראשון מסעה סיקור הכזיבה״, לא

 של היין״ ב״מלכת כארצות־הכרית, שפיר־רודן זיווה ראלית
ישראל ניבחרת ראש פרוסק, דוב עם מיוחד״ ״ראיון ישראל.

25
 בברזיל. שנערכו העולמי, הגביע למשחקי שיצאה בכדורסל,

 חיקוי את תיארה חווה״, אודות ״הכל כמדורה קשת, סילכי
 ה״אמ־ מדור ישראליים. תעשיינים כידי דיור כריסטיאן אופנת

 של הבוכות תיאטרון של דיוקנו את הציג השבועון של נות״
המ (הונזו). בן־שלום דויד של בהנהלתו גיכעת־חיים, קיבוץ

 עכד־אל־נאצר גמאל של מאבקו את שוב סקר ״במרחב״ דור
 צכן, יאיר של עטו פרי מיוחדת, כתבה המוסלמים. האחים נגד
 :כד הוכתרה בהסתדרות, של״י נציג לאחרונה עד שהיה מי

 מסעו, על צכן מספר בכתבה הסינית״. החומה את ״עכרתי
העממית. סין ברחבי הי״טראלי, הקומוניסטי הנוער ברית כפעיל

 גיבעת- קיבוץ של הכובטרון מבוכות אחת :הגיליון בשער
(הונזו). כן־שלום דויד בהנהלת חייס,
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העם
שבעות ה
קוסמיות

 יפעם לא תהו ספרי־איוטופיות מחברי
 על- החיים כל קפאו לו קורה היד. מה
 בתו- ׳תקופודמה, למשך כדוד־הארץ פני

 ביום השבוע, קוסמיות. מהשפעות צאה
 יכלו היהודי, העולם של ביותר הקדוש
 25 במשך במציאות זו תופעה לראות
שעות.
 כליל. התנועה שיבתה ׳אילת ועד מדן

 שחוללו המכונות ריקים. היו הכבישים
המטו האחרונים, בדורות בעולם מהפכה

 ספי- הקרקע, על המכוניות בשמים, סים
 בעורקי עמרם. על עמדו בים, נות־הקיטור

יל שיחקו המודרנית החברה של התנועה
 העגלות ׳תקופת הזרה כאילו בכדור, דים
הביניים. ומי של

פיתוח
חדש ברוח

 שמות על נוסף האחרונים בשבועות
 מפת את המקשטים והפרחים הצמחים
 שם סביון. חדש: פרח של שמו ישראל
 לשיכון הפעם ניתן והצהוב הקטן הפרח

 שטוח במייגרש־בדורת מצוייר על־מודרני,
מו מיגרשי־טניס, בריכת־־שחייה, ומפואר,
 וניבנה ההולך מפוארות, ומיסעדות עדונים

לדמית־יגן. דרומ״ת־מיזרחית
 במוחו שנתיים לפני עוד נולד השיכון

 האפריקאית- ההשקעות חברת מנהל של
 צורך שראה גרי*, יעקב ארצישראלית,

 הבי־ המעמד לבני שיכון !בהקמת דחוף
 ויחד ונוח בפרי שיהיה שייכון — בוני
 בעיר. העסקים ממרכז רחוק לא זה עם

 עד במהירות. והתגבשה הלכה התוכנית
הו ומדרכות, כבישים במקום ניבנו כה

 חורשות ניטעו וחשמל, מים קווי עברו
שפו !תכיל התוכנית לפי ציבוריים. וגנים

 התוכנית' היא ביותר המעניינות ד,מישנה
 לזקנים למרכז השכונה מן חלק להפוך

להש !שירצו האנגלדסכסיות, הארצות בני
ה שנותיהם את בה לבלות בארץ, תקע

 מירקין, שלום זו, תוכנית יוזם אחרונות.
 כי טוען לארצות־הברי׳ת, לאחרונה שיצא

 איש, 5000מ־ למעלה אליו פנו כה עד
במרכדהזקנים. להשתקע ביקשו
 צאתו לפני מירקין אמר יודע,״ ״ימי

 האג־ הזקנים שבעיקבות ״אפשר מישראל,
 הצעיר הדור בני גם יבואו גלדסבסים

מכל.״ יותר להם זקוקים שאנו העולים —

בחי־סנהר
ה .,שנה ב *״ טו

 חולפות בתל־מונד המרכזי בבית־הסוהר
 הבשורות כל כי — במהירות הבשורות

 חלפה יום־ה׳כיפורים במוצאי טובות. שם
״אסי :האסירים תאי על־יפני כבזק הידיעה

אלא משתחררת.״ דרומי יפה המחתרת רת

אבו־דאבי ומחמוד ראשד רוזט נאהבים
בנצרת ויוליה רנמ״או

 בתי־ שני לפחות ומישפט. כפרה
 באו״ם זה. ■ביום ישירות מעורבים היו דין

 כי ברוגז, ההודית המישלחת חברי טענו
 יריבם, בבחירת אשם היה הכיפורים יום

הבינ ב״ת־הדין כחבר פאקיסטאן, נציג
 תוצאת ארצם, נציג תחת בהאג, לאומי
 הקול בעל הישראלי, הנציג של העדרו

 הוא יותר נמוכה ברמה בית־דין המכריע.
 במיש־ לטפל שיצטרך השמם, בית־מישפט

 כפר־שלום, תושב גבאי, יהודה של פטיו
 ניגש יום־הכיפורים ערב כי בכד שנאשם

 עמד תל-אביב, לווינסקי, ברחוב סוחר אל
 את סובב כד כדי ׳ותוך ה׳מקח יעל אייתו

 תפי- את ואמר ראשו סביב תרנגול־המקח
 דמי־ את בכך לעצמו וחסך לת־הכפרות,

 מכן, לאחר מיד שפרצה התיגרה הקניה.
המישפט. לכס השניים את שתביא היא

 מתושבי רבים וכרטיסים. קלפים
 מפאת במכוניותיהם נסעו שלא ישראל,
 חטאיהם מאזן כי סברו לא החג, קדושת
 ממישחק־ כתוצאה ניכר באופן ישתנה
 במפות מכוסים לשולחנות מסביב קלפים.
 לפעמים ־ !שעלו המונים, התאספו ירוקות

איש. 20 על
 בעוד מלאים. היו בתי־הכנסת גם אולם

 המה תל-אביב במרכז הגדול שבי׳ת־הכנסת
 לשלם מוכנים הה שלא אנשים, מאלפי
 העיר צפון תושבי הוציאו מקום, עבור

 כרטיס, עבור ל״י חמישים עד מעשרים
 לייב האמריקאי החזן לתפילת להאזין כדי

 בניהם צבי. תפארת בבית־הכנסת גלנץ
להו רעהו, לעבר איש לשונותיהם חרצו
 שיעה יום, באותו אבלו לא שאומנם כיח

 הגבאים צדקו אם התווכחו שאבותיהם
 העולמי, שם בעל הסופר !בעד שמנעו
 ספריו בגדל לתורה, לעלות אש, שלום

 בו״ יש׳ו היהודי את חיובי באור שתיארו
 שעה אותה עמד עצמו אש מנצרת. יוסף
בדבקות. ׳והתפלל המזרח כותל ליד

 אחת ולכל יחידוית-דיור׳ 500 סביון גת
 קרקע. דונם חמישה יוקצבו מהן

מתוכניות־ אחת מישנה. תוכנית

 הימיסחר כשר יותר מאוחר ששימש *
 לאחת השתייך שלא למרות והתעשייה,

 לירה של במשכורת כיהן הוא מהמיפלגות.
 של האמריקאי בנוסח לשנה, ישראלית
־הישנה. איש־דול׳ר

 אסיר כל או יפה, את חנן לא שהנשיא
 מי!ש״ החלטית בעיקבות שוחררה היא אחר.

 מאסרה. תקופת את להקטין רד־הביטחון
 שתשהה בביטחון לתל-ימונד הגיעה דרומי

 לאחר מהמקום ויצאה שנים, שלוש שם
חודשים. וארבעה שנה

 ידעה לא ממחתרת־צריפין, דרומי, יפה
 במישרד אמה ישבה שעבר ג׳ ביום בי

ראית ודרשה לבת, פינחס של מזכירו

887 הזה׳׳ ״העולם
13.10.54 תאריך:

 דיברה לא דרומי לאה שר־הביטחון. עם
 אלא בלח״י, בתה של המזהיר עברה על

 נגעו הדברים בתה. על אם כדבר דיברה
 לטפל !שהבטיח *, עברון אפרים של לליבו

בנושא.
 דלת על שליח התדפק ערב באותו עוד
 תל־ בצפון דרומי, מישפחת של ביתה
 עם לראיון הזמנה היותה לא זו אביב.
 כי נאמר, ספורות בשורות לבון. פינחס

 של בתיקה מחדש עיין מישרד-הביטחון
יום־כיפור. במוצאי לשחררה והחליט יפה,

 מרבות היו דרומי, יפה שוחררה כאשר
 שנשארו לאיליה עדיין נתונות מחשבותיה

 ׳העולם כתב אותה שאל באשר במאסר.
 לעיתונות, למסור מה לה יש אם הזית

 זה ״האין אחת: שאלה רק בפיה הייתה
 לחמש נידונים ערביים מסתננים כי מכאיב

 ׳שבחורים בשעה ׳ביה מאסר, שינות שש או
 עשר בבית־הסוהר לשבת צריכים עבריים

שנים?״**. שתים־עשרה

קולנוע
ר ב 1954 צ

 אי־ מעסקני כמה יזמו שעברה בשנה
היש הסרט תחרות גוד-עובדי־ההסרטה

 רע), הפחות .:(למעשר ביותר הטוב ראלי
 תעודות-עידוד. מחבריו לכמה לחלק כדי

משו בלתי יהיה שחבר־השופטים על־מנת
 אולם המבקרים. את כשופטים הזמינו חד,

 גם מפתח בעמדת ישב בחבר־השופטים
הכ מבקרים כמה שלטענת האיגוד, נציג
 שהמבקרים סרטים לטובת הכף את ריע
ביקרם. רצו לא

 לחזור שלא המבקרים החליטו השנה
 בלא השינה ׳תיערך התחרות המישג׳ה. על

ד מן ושיניים מאחר האיגוד. התערבות  מ
 איגוד־׳עובדי־ההם- חברי גם היינם בקרים

הפ אי-השתתפותם. על הודיעו הם רטה,
היש האוסקר הראשונה :בפעם יינתן עם

 אותו נידב ואשר צביר, שייקרא ראלי,
 אמריקה, ציוני בית מנהל אלקוב, יעקוב

תל-אביב.

אנשים
 ארוכה שורה אחרי במיקצית, צרוד •
 יגאל התאונן הארץ, !ברחבי נאומים של

להש הבריות החלו שבה הצורה על .אלון
 :.אלון דעת ישר״. ״אדם במושג תמש
 הוא שפלוני באנגליה אומר מישהו ״אם
 ההנחה כבמטורף. בו יסתכלו יישר, אדם
 להדגיש צורך ויש ישר, אדם שכל היא
 בארץ אולם מושחת. הוא פלוני אם ריק

מוש אדם שכל בנראה, כעת, היא ההנחה
 מישהו אם בהתפעלות מציינים ולכן חת,

ישר.״ כאדם ידוע
 בבית-הכנסת ההסדרים ימן התפעל י•

היהו הסופר התפלל, הוא שבו התל־אביבי
 ״זו בחיוך: שאמר אש, שלום הדגול די

 זכייתי רבות, שנים אחרי הראשונה, הפעם
!והגב הנשים אין שבו באולם להתפלל

 כזה באולם האווירה יחד. יושבים רים
שקטה...״ יותר הרבה היא

 □אר־ ישראל כשגריר כיוס המכהן *
צות־הברית.

 צריפין, ממחתרת לחבריה כוונתה **
 בהש־ הגיעו אליו בכלא, לשבת שהמשיכו

 צבי ואורי אלדד ישראל ד״ר של ראתם
גרינברג.
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