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

 — הראשונה מהמעלה אנושית כעייה הקוראים כפני הציג
 שיתויךהילדים. מגיפת נפגעי של ומעמדם מר־גורלם סיפור את

 את פירט משותק״, בילד אוחזים ״שניים הכותרת תחת
 בנושא מכובדת ציבורית פעילות המונעים האירגוניים המיפגעים

 תוארו רחובות״, ״כנופיית הכותרת תחת ״משפט״, במדור זה.
פרשה. אותה של מרכיביה כהרחבה

 בפירסום הזה״ ״העולם מערכת פתחה שנה, 25 לפני השבוע,
 ברכות והפכו המדינה, את שהחרידו העיתונאיות מהסידרות אחת

— שערוריות חושפת עיתונאות של הידיעה בה״א לסמל הישנים
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 חושי, אבא שבראשות חיפה, בעיריית השחיתויות על חסידרה
שלי כר־אל, אביגדור גלופה). (ראה ״חדשיסתאן״ הכותרת תחת

 הביא בקאן, הסרטים לפסטיבל חזה״ ״העולם של המייוחד חו
 על שנאבקו והכוכבניות הכוכבים הסרטים, יטל מלא סיקור

בקולנוע. העולמית הבכורה
שיתוק־הילדים. מגיפת קורבן :הגיליון כיטער
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העם
ל הכריע א החמר

 לקלפי, מעטפתו את הכניס x החבר
 כל את ישכח ואולי התקלח הביתה, הלך

 ועדות חברי נשארו בשדה־הקרב העניין.

 של עשן החל, הקולות מניין הקלפי.
החז הנורות החדרים. את מילא סיגריות

הפר על רחמים חסר אור הפיצו קות
הת השעות, שעברו ככל העייפים. צופים
 והאכזבה אחדים, בפני הגיל הבעת עמקה
אחרים. בפני

 כמעט ברור! היה כבר היום למחרת
 מאות הבחירות. בהערכת טעו המומחים כל

 את השבוע שערכו ההסתדרות, חברי אלפי
 לכנסת, לבחירות הגדולה הכללית החזרה

 לזקן אנשים: לשני מהדהד ניצחון נתנו
 שמע־ אף מגינוסר. ולצעיר משדדדבוקר

 האחרון הרגע עד בכך פיקפקו ריציהם
 ויגאל בן־גוריון דויד יצאו הרי ■ ממש,
המערכה. מן מנצחים אלון

הבי העסקנים חזרו ורצוצים שבורים
 את ולהרגיע המערכה, אחרי לנוח תה,

הכו ראשיהם ואת הצרודים גרונותיהם
 נסתיים, טרם הקרב כי ידעו הם אבים.

נס חוסר־הוודאות אולם התחיל. רק אלא
 להסתדרות הבחירות רבה. במידה תיים
לבאות. המתכונת את קבעו כבר

חקירות
15,000 מסך מינוי
 תת־ בפרשת הממושכת החקירה משך

 על האפילה רוזנברג, ד״ר הרב הסעד, שר
 *. בהפועל־המזרחי הפנימיים הדיונים
 אשר כמה, פי חמורה אחרת, האשמה
ואנ שורה חברי בין לאוזן מפה נלחשה

 מגן שפירא משה שר־הסעד :צמרת שי
 כיוון כזה,. נפש בחירוף רוזנברג הרב על

מנו, שקיבל ה שעה מ מינ ש־ אותו ש  למי
השמו ל״י. אלף 15 של סך תת־שר, דת
העי מקורה, את ידע לא איש אשר עה,
 יתברר אומנם אם כולה. החקירה על בה
 יעמיד בכסף, נקנה תת־השר כיסא כי

 הח״כ כיסא מכירת פרשת את בצל הדבר
ישראל. אגודת אנשי בין גולדראט, לח״כ

 טענו שר־הסעד, שפירא, משה חסידי
 מרוזנברג הכסף את קיבל לא שהוא

 לצר- בו השתמש אלא הפרטיים, לצרכיו
 ה־ בתוך סיעתו של ההשפעה הגדלת כי

 על להגיב סירב עצמו השר מיפלגה.
 על כשנשאל אפילו הכחישן ולא ההאשמות,

 ממיפ- שלא חשובה אישיות על־ידי כד
לגתו.

 פרישתו על השמועות בגבור השבוע,
רוזנ שלמה ד״ר הרב של האפשרית

 ידיעה הפועל-המזרחי בחוגי עברה ברג,
 המורכבת פנימית, ועדת־חקירה :נוספת
מצ ולא בפרשה חוקרת המיפלגה, מח״כי

 ההאשמות בדבר הוכחות כל עדיין אה
** האמורות.

המפד״ל. כיום *
 יהודה ח״כ של אביו רוזנברג, הרב **

חף־מפשט. זמן כסבור נמצא בן־מאיר,

אדם דרכי
שקט ח״ למען
שי זרקה שבשערה השחרחורת, האשה

אח קוראים אלפי עם יחד הסתכלה בה,
בעיתו שפורסמה העתיקה בתמונה רים
 מלכת נראית שבה העדלידע, לרגל נים

 לחצה כאשד דור, שנות מלפני אסתר
 לנשיקתו. וזכתה דיזנגוף מאיר ידי את

 צברי ציפורה היתה זאת מזדקנת אשה
שתמו ׳,20ה־ שנות של היפהפיה עצמה,

 לקאריירה הדרך את בפניה פתחה זאת נה
אמנותית.

הפ תל-אביב מפרברי באחד מחלבנית
 מבוקשת. לכוכבת תימן ילידת צברי כה

בהתעמ השתלמה לגרמניה, יצאה היא
 התיאטרו- הלהקות לאחת הצטרפה לות,
תקו אותה של הידועות הגרמניות ניות
 לגביה היוותה לא ההצגות שפת פה.

 בעשר כיום השולטת ציפורה, בעייה:
המח של הדיאלוגים את העתיקה שפות,

כתוכי. אותם ושיננה עבריות, באותיות זות
 הבמה על משחקה רוכבת. לוליינית

הו ערביות, נערות תפקידי לה הביא
 השלב רבים. בסרטים ואינדיאניות דיות
באול השתלמות לאחר המחול. היה הבא

 של הדרמטי לסטודיו המסונף המחול, פן
 לסיבוב צברי יצאה ריינהארדט, מאכם

 בלתי- להצלחה וזכתה בעולם הופעות
 הפרסי. השוק בריקודה בעיקר רגילה,
 האמנו- הנדודים של האחרונה התחנה
 כלו- בעיקר הצטיינה בו הקירקס, תיים:
רוכבת. ליינית

 עם חלפו הסוערים האמנות חיי אולם
ליש ציפורה חזרה שנים שש לפני הגיל.
 היא קבעה מישפחה. לעצמה והקימה ראל

הנדו ״חיי נצחית: אמת בשיחה, השבוע,
 האמנותיות והלהקות הקירקסים של דים

 בסופו צעירות. לנערות אולי מתאימים
שקט.״ חיי היה שרציתי מה כל דבר, של

אי פרק ..חושיסתאן״
לאבן־פי והפכה כולה המדינה את שהסעירה

בשלם
מורד אלוף־מ׳שנה

 המים- התרומם. השחור־אדום־זהוב הדגל
 מהפיות. בקע וההימון נשקו את דיגל דר

 הסכם־הכניעה, חתימת לאחר שנים עשר
 ריבונית. למעצמה מערב־גרמניה הפכה
 כי אם — העיניים דמעו עתה כן כאז,

הפוכה. היתה הסיבה
 כך. כדי עד התלהבו הגרמנים כל לא
מג עצמו ההימנון כי לשכוח היה קשה
 מן המשתרע כשטח גרמניה את דיר

 עד ברית־המועצות) בתחומי (כיום הממל
 מן בלגיה), בתחומי (כיום חמאם נהר

(אי לבלט ועד דנמרק) (בתחומי האטש
 צבאות מבותרת. נשארה גרמניה טליה).

״אנח כאורחים. אחר, בשם נשארו הכיבוש
 ארצות־הברית),״ (של 49ה־ המדינה נו

ה של סוציאל־דמוקרטי חבר השבוע רטן
בונדסטאג.
 לכל נדמה היה עוד כל סודי. תזכיר
 עימו השלימו למצב, תקנה שאין הגרמנים
 שהכניס אדנאוור, קונראד בעד והצביעו

 צבא־הברית־האטלנטית. למחנה ארצו את
והב הרוסים התחכמו חודש לפני אולם
ה את השכנה לאוסטריה להחזיר טיחו

 אי־התקשרותה תמורת בשלמות, עצמאות
גלוי. היה לגרמנים הרמז המערב. עם

בגר עצומה נפשית מהפכה חלה מאז
 מצד רק ההתקפה באה לא הפעם מניה.

רוס כי תמיד שטענו הסוציאל־דמוקדטים,
 אם מחדש, גרמניה לאיחוד תסכים יה

 עוד נייטראלית. תישאר שזו לה יובטח
הגרמני. הימין היה תוקפני יותר
 פון- אלוף־מישנה יצר הסנסציה את
 ד* גאון של ראש־המטה לשעבר בונין,
 ה- מנהל עתה גודריאן,׳ היינץ טנקים
 הצבא של קיים) אינו (שעדיין מטכ״ל
הת פון־בוניין הוקם). (שטרם הגרמני

 סודי תזכיר שיל טופס לעיתון מסר פטר,
גר על התוכן: למפקדיו. הגיש שאותו

 מסך אודות המאמרים בסידרת הראשון !
 סידרה חיפה, עיריית של השחיתויות

בישראל. החופשית העיתונות בתולדות נה

ע17 הזה״ ״העולם
12.5.1955 תאריך:

 מחוץ ועצמאי, נייטראלי צבא להקים מניה
 הגנה, צבא כולו שיהיה לברית־האטלנטית,

יפ שלא צבא בנשק־הגנתי, רק המצוייד
הרוסים. את חיד

 שהאמריקאים רבים סיכויים היו לא
 שהפך טיפוחיהם, מילד רבה נחת ישבעו
■בעולם. החמישית למעצמה לפתע

החי
נ•3ט שכלול

 לחנות עולי-פרס כמה פרצו בתל-אביב,
 קירשנבוים, יהודה של חשמל למכשירי

 ימים לפני אצלו שנקנה רדיו, הביאו
 פרסית, משמיע אינו כי טענו מיספר,

 פרסי שיכיל אחר, רדיו להם לתת דרשו
מכי אינם רדיו מקלטי כי שוכנעו קטן,
 למקום שהגיע לאחר רק בני-אדם לים

 משמר־שוטרים.
 מחייבת נזאד׳סת
 האוטובוס את דן נהג עצר בתל־אביב,

 בנימת הנוסעים אל פנה לתחנה, מחוץ
 אליכם מפנה שאני לי ״סילחו התנצלות:

גבי.״ את
ם1והאד השחון־
המקו העלון בישר בית־גוברין, בקיבוץ

 ילי- של החדשה ההשלמה כי בשימחה מי
 לקיבוץ סיפקה למקום שהגיעה די־הארץ

 כמה גם אלא ואקורדיוניסט, צייר רק לא
 בין לכן קודם נמצאו שלא אדומי־שיער

תורכיה. יוצאי הוותיקים, החברים
?■ יותר משוגע מ•

 באדם שוטרים משמר הבחין בתל-אביב,
 אותו גרר מהתאבדות, שני אדם שהציל
להפ גילה המציל, את חקר הים, מחוך
 נמלטו המתאבד וגם הוא גם כי תעתו

בירושלים. לחולי־רוח ממוסד
ארס תאנת
 התחילו העליון, בגליל מרגליות, במושב

ב לטפל ופרם, עיראק עולי המתיישבים,
 לאחר המוזנחים, התאנים במטעי מסירות
 אשה כל כי הכפר מזקני אחד שהכריז
רבים. בנים יולדת תאנים באכילת המרבה

אנשים
 המשמר על כתב לשאלת בתשובה #

 השיב מפ״ם?״ בעד מצביע אתה ״מדוע
הגדו היהודים ״כל שמיר, משה הסופר

אופוזיציונרים.״ היו בהיסטוריה לים
 לא בן־גוריון דויד שר-הביטחון •
 בתפקיד, לקודמו שבחים לחלק שכח

 בכנס בהרצאה כינה אותו לבון, פינחס
 ציודו בהרחבת העיקרי״ ״האשם ביטחוני

 במקום בו קבע אף בן־גוריון צה״ל. של
 צרפת: מתוצרת סילון למטוס חדש שם

לבון״*. ״מר
 שנהרו צופים, מאות וחמש אלפיים י•

 הרמן הסופר של להרצאתו השבוע
 בבית־ציוני-אמרי- ווק הקיין) על (המרד

ש שחוד-שיער גבר לפניהם מצאו קה,
 עברית, מדבר אינו מדוע בעברית הסביר

 ושד,מ- אידיש, מדבר אינו מדוע ובאידיש
 אני בה הסחורה זו (״כי באנגלית שיך

סוחר״).

 אותו של (שמו מיסטר למילה הרמז *
בעברית. ״מר״ שהוא מטוס)
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