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 — העורר למדור מתכונת־אב את לראשונה הציג בדיוק,
 מדור תגמול״. ושמו ״טימטום היתה המאמר בותרת ״הנידון״.
 עוד יתבהרו ארצות־הברית—י־טראל ״יחסי כי קבע, ״תצפית״

 לסיקור זכה המצדה לפיסגת הגדנ״ע טיול מאי״.״ כחודש
כמנ שלא העולם, ומדור הנחש״, כשביל 1200״ הכותרת תחת
 ״האיש הכותרת תחת וגדולה, מצולמת כתכת־חוץ הביא הגו,

 ברוסיה 'אורח־החיים את שתיארה הגדולה״, ברוסיה הקטן
הסובייטית.

 כי- ושמה ״חשמלית הכותרת תחת הוקדש, ״קולנוע״ מדור
 ״חשמלית כוכב כראנדו, מרלון השחקן לאיש־השער, שרון״,
 הקולנוע כוכבת של וידויה כגיליון פורסם כן תשוקה״. ושמה
כחיי״. ״הגברים הכותרת תחת גאבור, זאזא

 של התבזות האמונות * הבלונו■ ווב ■שר הנישנח הסליק
הרדאר את למעריציו מסביר בן־גוריון * גורן הרב

.ו: .מפלמח
דווקאיזם

 המיפלגה היתה אוייביה בעיני אם
 כמעט־פאשיס־ תנועה תמיד הרוויזיוניסטית

 עיוורת סגידה של פולחן המטפחת טית,
 הרוויזיו־ היה לא למעשה הרי ל״מנהיג״,

 אדרבה, אומר־הן. מעולם האופייני ניסט
 שה״איזם״ אלה כל את ריכזה המיפלגה
 אפילו ״דווקאיזם״, היה שלהם העיקרי

 גרוסמאן, מאיר בנוסח הנערץ, מנהיגם נגד
 רבו דבוטינסקי זאב על הסתכל שתמיד

ואב רזיאל כדויד או מסוכן, הרפתקן כעל
 המנהיג אותו את שחשבו שטרן, רהם

מדי. וזהיר מדי מתון לאזרח
האי אחד ותותחים. סטירת־לחי

 פון- וולפגאנג היה בתנועה הסוערים שים
 תואר־אצולה, בעל אוסטרי רופא וייזל,

 לקולונל שחשבוהו מפני בפרס פעם שנאסר
 אחרת בפעם וזכה האגדי, איש־ערב לורנם
 אדם בעיתונים. עצמו על הספדים לקרוא
 סטירת־לחי נתן (פעם ואימפולסיבי מבריק
 הנהגת בישיבת אלטמן, אריה חירות לח״כ

 מן ההיפר תמיד היה פון־וייזל המיפלגה).
בתלם. ההולך הטיפוס
 מן בגין מנחם ח״כ כשהופיע אולם

 החדשה תנועתו הכל. השתנה המחתרת,
 הרוויזיוניסטית המיפלגה את בלעה (חרות)

 והנהיגה (המשקיף) ביטאונה ואת (הצה״ר)
 המנהיגים רוב קפדנית. משמעת של מישטר

 מסוגלים היו לא הוותיקים הרוויזיוניסטים
מהתנועה. והתרחקו כזה, בשקט לחיות

 אחד פון־וייזל, של תורו הגיע החודש
 הרופא ז׳בוטינסקי. של אוהדיו מראשוני
 תותחי- סוללת על שפיקד ),59( הגדרתי

הודיע תש״ח, מילחמת בימי נאפוליאון

 ומצטרף בגין של מתנועתו פורש שהוא
*. הכלליים הציונים למיפלגת
 הציונים של נוספת מכה זאת היתד■

 לוודאי קרוב חרות. על בהתקפתם הכלליים
 לכנסת, לרשימתם פון־וייזל את שיכניסו

 החרו- בחומה חור להבקיע תיקווה מתוך
 השלישית הכנסת תזכה זה במיקרה תית.

 לדיוניה חיים קצת שתכנים ססגונית לדמות
הממושמעים.

סרס■ סוס
 ניסו לכנסת הבחירות מועד התקרב עם

 חדשים סוסים לרתום השונות המיפלגות
 געשה שעבר בשבוע לעגלת־תעמולתם.

 החזקים הסוסים אחד את להכניע נסיון
 נידרשו בישראל מכבי סניפי כל ביותר:
 באופן להצטרף הציונים־הכלליים על-ידי

המיפלגה. של לתעמולת־הבחירות פעיל
הספור האגודה סניפי נענו לא כה עד

 תוקף בכל שסירבה האחת לדרישה. טיבית
 מכבי-יפו. בולגריה עולי אגודת היתה

נת המיפלגר, חברי של סוערת באסיפה
ב רק ״נעסוק אחד: פה החלטה קבלה

ל תחדור לא מיפלגתיות שום ספורט׳
שורותינו.״

מחחחח
נרגע! □,השוטר

 בירושלים המישטרה מטה דמה השבוע
המישטרתיים החוקרים :לנחיל־דבורים

 הנשק, מטמוני תעלומת את לפענח התאמצו
 להשיב בירושלים, בבתי־וורשה, שנתגלו

 הנשק הוטמן האם הגורלית: השאלה על
הברי נגד שפעלו השיחרור, לוחמי על-ידי

בליכוד. הליברלי המרכיב כיוס *

 מחתרת של מציודה חלק הוא שמא או טים,
? חדשה

 נפתרת היתה לא שהתעלומה אפשר
 על אראלה השם נתגלה אילולא לעולם,

 במטמון. שנמצאו התת־מיקלעים, אחד גבי
 אחת היתה אראלה נישכחות: הזכיר השם

בהת ונהרגה בירושלים, לח״י מפעילות
 בשכונת האירגון בבסיס מוקש פוצצות
 ללח״י, שייך איפוא היה הנשק טלביה.
 הבלונדי, דוב על־ידי במקום כנראה והוטמן

בירו הלח״י של המיבצעים ממפקדי אחד
 שפיקד שעה יותר, מאוחר שנהרג, שלים,

 בהתקפה דיין משה של הקומנדו גדוד על
 רשימה שהותיר מבלי אל-חפיר, עוג׳ה על
נרגעו. הירושלמים השוטרים סליקים. של

תלמידינו!ואומנים
 מדינת־ של קיומה שנות שבע במשך

 הדרוזים הכפרים יושבי למדו ישראל
 הכפייה תורת את גם ביניהם רבים. דברים

 ניכבדי הוכיחו שעבר בשבוע הדתית.
 כתלמידים עצמם את עוספייה הדרוזי הכפר

 היהודיות: הדתיות הסיעות של נאמנים
 על לאסור ודרשו למישרד־הדתות פנו הם

 לגדל בכפרם, היושבים הנוצרים, 500
*. חזירים

:לדרישה נענה טרם מישרד־הדתות
 אחד מיעוט עם להסתכסד היה כדאי לא

 כי ברור היה אולם שגי. מיעוט בגלל
 הקולות בציד חשוב גורם ייהפכו החזירים

הבחירות. לקראת הדרוזיים

 אכילת באיסור מחמירים הדרוזים •
מהיהודים. פחות לא חזיר

;7 7 מזעזע לתצלום סיפור
 החודש, למצלמה). (פונה רוזנטל אברהם הינו זה בתצלום ווייץ
הפולנית, הקונסוליה ליד רוזנטל אלימלך עבר שנה, 25 לפני

 את ראה הוא תדהמה. מרוב לתצלום סמר ומבטו אלנבי, ברחוב
 למדור לפנות מיהר .הוא נרצח. לא שאביו גבר וביטחונו אביו,

 אביו. עיקבות איתר ולא הפולני, לצלב־האדום קרובים, לחיפוש
לבן. • כמתנה ומסרוהו התצלום את הוציאו, הקונסוליה פקידי

בשומן מ־דתמה
 בארצות־הברית ידוע היה קיי ארתור

משוכ כבישים וסולל ערים בונה כקבלן,
 בשטח שמו נודע בישראל אולם ללים.
 הוקדשו שנותיו 56כד רבות לגמרי: אחר

 צייד הוא העברי. היישוב למען לפעולה
לצד,״ל. נשק וסיפק 'מעפילים אוניות

 :חדשה בפעילות קיי פתח שעבר בשבוע
 להקמת דולר אלף 200 לתרום החליט הוא

 מילחמת של נכה כל יוכל בו בית־הבראה,
ב שבועיים לבלות והשיחרור העצמאות

 על בכף־ידו בהחליקו קיי הסביר שנה*.
 משתוקק נכה ״כל :חרושי-הקמטים פניו

 המכסה בשומן להילחם בספורט, לעסוק
 הוא אולם הפיסי. מצבו עקב גופו, את

 להתמודד רבים, לעיני להיראות חושש
האפש לו תינתן עתה בריאים. אנשים עם

פחד.״ כל ללא להתעמל רות

כדורגל
כישלון שסובו ביטחון

 מלאי היו תל־אביב הפועל כדורגלני
 להתמודד השבוע, שיצאו, שעה ביטחון,

 סיבה היתה זה לביטחון נתניה. מכבי עם
בחול ידועה היתה נתניה קבוצת :מספקת

 בטבלת האחרונות בין נמצאת והיא שתה,
א׳**. ליגה

 המופרז הביטחון וגרם כמעט הפעם אולם
זילזלו הפועל אנשי מוחלט: לכישלון

 הראשון, השער את ספגו הזהירות, בכללי
 ששלחו לאחר רק המצב את להציל הצליחו

 בעיטת־ לבעוט חודורוב יעקוב שוערם את
).1:1( תיק״ו התוצאה: עונשין.

אנשים
 יריבו על וילכד מאיר מק״י ח״כ •

 מפ״ם: מנהיג יערי, מאיר בשמאל,
 חרהי־הזכוכית את למכור מנסה ״הוא

 מארכסיסטיות פנינים בתור שלו הזולים
אמיתיות.״

 אלוף־מישנה הראשי, הרב־הצבאי •
אמצ כי שוב השבוע נוכח גורן, שלמה

 פועלים אינם בעבר מועילים שהיו עים
מסו גימטריות חישובי למרות כיום. עוד

 יוולד הפעם כי לו הובטח בהם בכים׳
 אשתו, ילדה ,5ה־ בת בתו על נוסף בן, לו

 צבאי פסח סדר לערוך נסע שהוא בשעה
בת. בגבול־הדרומי, אי־שם

 השמיע ביותר מקורי הסברה נוסח •
 באוזני בן־גורלון דויד שר־הביטחון

 להם להבהיר כדי פטיש. מושב מתיישבי
 המכשירים אחד הרדאר, של מהותו את

 בהסתננות, למילחמה בהם משתמש שצה״ל
 הכל, את רואה ״הקדוש-ברוך-הוא אמר:
 עיניים מין ליצור לחכמים חוכמה תן והוא

 קוראים החכמים הכל. את הרואות כאלה
אלקטרוניקה.״ לזה

 בית הוא הלא הוקס, בית־ההבראה *
שבנהריה. המפורסם קיי

 לאומית ליגה היו לא שנה 25 לפני *♦,
 ליגה היתה הבכירה והליגה ארצית וליגה

א׳.


