
ס היה ה1 ה הוווג שהיה הו
 כדיורן, ה5ש 25 לפני השבוע שראה־אור הזה״ ״העולם גיליון

 הישראלית, הציבוריות של ־ תשו&ת־הלב מרכז את למקד המשיר
 בסידרה כעיריית־חיפה, השחיתויות נגד המערכת כמאכל,

 הבחירות ניהול אופן את הכיאו כתבי־המערכת ״חושיסטן״.
 המיפגעים ניפגמה. בהן שהחשאיות כאופן לוועד־עוכדי־העירייה,

 מפתיחת כתוצאה הזה״ ״העולם מערבת כנגד שנערכו והפיצוצים,
 לדיון 8.6.1955 כיום הובאו שכעיריית־חיפח, כשהיתויות המאכל,

 שלו, הסטנוגרמה מתור ניבחרים שקטעים דיון כמליאת־הכנסת,
 עם אנשי־המערבת פגישות ״טל צילומים כצירוף כגיליון, הוכאו

 מנהיג ביניהם הזה״, ״העולם במאכל, שתמכו כולטים, חברי־כנפת
תצלום). : (ראה בגין מנחם ״חרות״

שעסקה כתכת־רקע הביא הזה״ ״העולם של הקולנוע מדור
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 הבמאי כידי שהופק מולדת״, ״כאין הסרט־הישראלי בהכנת
 דמאדי שושנה הזמרת של בכיכובה חביב, נורי פרסי ממוצא
 החושך ״מנגנת הכתכה היתה מפורטת כתבה שעד). (ראה:
 שנמצא מכשיר־ההאזנה פדטת את שוב שפירטה לכל״ מאזין

 כתכה הש.ב. בידי הוטמן ואשר יערי, מאיר ח״כ של כמכתכתו
 שיר־ כצירוף ההאזנה, שבנושא השיכלולים את גם פירטה זו

והדגמות. טוטים
דמארי. שושנה מולדת״, ״כאין הסרט כוכבת :הגיליון בשער

קדליבר נגד ודווידסקו בוק * שוקן גרשום לעתיד ח״כ
ג צבי אווי * ודיסנצייק בו נ י ו ש ג זחשיט מגו

מפתוח
1,י1המ מן שלא חח״כ

הרשי יום־הגשת של האמיתית הפצצה
 היתד. השלישית לכנסת לבחירות מות

הרשי של החמישי המועמד בשם טמונה
 מפלגה — ל״ע (כיום הפרוגרסיבית מה

 על־ידי שוקן. גרשום עצמאית): ליברלית
ה למיפלגה הפרוגרסיבים הפכו צירופו,
 שאינו איש לרשימתה שצירפה יחידה
 הבטיחו הזדמנות באותה מן־המניין. עסקן
 ביותר החשוב העיתון שני: הישג לעצם

האח בבחירות לקוראיו שיעץ בישראל,
 הציונים־הכלליים, בעד להצביע רונות

הפוטנציאליים. היריבים ממעגל יצא
 את הקוראים הארץ, קוראי רבבות בפני
 יודעים שהם מפני בעיקר בדבקות, עיתונם
שא התעוררה מיפלגה, בשום תלוי שאינו

 י הקו את העיתון ישנה האם :אחרת לה
ית ששוקן שמועה נפוצה הראשון ברגע
 שת במקומו וימנה העורך, מתפקיד פטר
ש כחול־עיניים, יליד־גרמניה קרן, משה

 והמשמש היהודית, בבריגדה כקצין שירת
 אולם בעיתון. הראשיים המאמרים ככותב

 עורך- שישאר הודיע מיד. הכחיש שוקן
 שהעיתון יחד־עם־זאת, והבטיח העיתון,
לחלוטין. בלתי־מפלגתי יישאר

לה אדם יכול האם לחותנת. חכרה
זאת עם ויחד מיפלגה של מועמד יות

 שוקן של מכריו בלתי־תלוי? עורד״עיתון
 המכונס ,42ה־ בן האיש כן. סבורים:

 חברתיים, בקשרים מרבה ואינו בעצמו
 מגוונת מערכתו להשפעה. כמעט נתון אינו

 ל־ כנוטה נחשב קרן :פוליטית מבחינה
 יעקב העורך־הספרותי, ציונים־הכלליים,

 רשימת בסוף כמועמד מופיע הורוביץ,
 נוטה זיו, אריה ועורדהלילה, מפא״י,
 סאמט שמעון כמו ותיקים כתבים לחרות.
 כותב בלתי־מפלגתיים. הם מוצרי, ורפאל

 (״פולס״) שלמה בעיתון, העיקרי המאמרים
 במיכללת־ שוקן של חבר־ללימודים גרוס,

 חדשים לפני החזיר הגרמנית, היידלברג
 למיפלגה שלו כרטיס־החבר את אחדים

להת סירובה על כמחאה הפרוגרסיבית,
ים־הכלליים.הציונ עם אחד

 כל למנוע המערכת שעה״״שוקדת לפי
 ח״כ של מנאומו המיפלגה. עם זיהוי

 מחק בנהריה, כוהן אידוב הפרוגרסיבים
 על-נס האחרון העלה בו הקטע את הארץ

שוקן. של הצטרפותו את
 גרשום כשייבחר יבוא האמיתי המיבחן

 הארץ כוודאי. שנראה דבר *, לכנסת שוקן
נאו את בפרוטרוט לפרסם שלא יוכל לא

 מים־ להיות חייבים יהיו ונאומיו מיו,
 אינם שוקן של ידידיו אולם לגתיים.

דעתם: זו. אפשרות לקראת גם חרדים

 שושנה ח״כ לחותנתו יצטרף שס *
 של והמו״לית הכלליים, מהציונים פרסיץ
אמנות. הוצאת

 וידאג ללחץ־מיפלגתי, ייכנע לא שוקן
עיתונו. לטובת קודם־כל

עיוזשח
חל-אביב-ח־פה-תד־אב־ב

 הצר בחדר הצטופפו הנאשמים שני
 עזריאל ד״ר בחיפה. בבית־מישפט־השלום

 דיסנצ׳יק, ואריה מעריב, עורך קרליבך,
 של תביעתו לבירור חיכו לעיתון, האחראי

ב מאמר פירסום על ברק משה הצייר
 של השוב לשמו נזק שגרם מעריב,
הצייר.

 גבה־ *, דווידסקו אלימלך עורך־הדין
ה בפתיחת שהסביר והממושקף, הקומה
 למרשו, שנגרם הנזק חומרת את בירור
 הנאשמים של שליחם כי לשמוע הופתע
 דורש שב־שיער, צעיר צ׳רניאק, גרשון

שה מאחר בתל-אביב, המשפט קיום את
 ובירור בחיפה, דווקא נעשתה לא עבירה

 התל־ לנתבעים גורם זו בעיר המישפט
 כספיות. ולהוצאות זמן לביזבוז אביביים

הנתבעים. את לפצות דרש הוא
 כשעה. נמשך הפרוצדוראלי הוויכוח

 ד״ר הראשי שופט־השלום קבע לבסוף
 בכלל אינו התביעה בירור כי בק, אלפרד

 שהוגשה ברק תביעת את ודחה בסמכותו,
פלילית. כקובלנה

הח על ״אערער מיד: הודיע דווידסקו
ו בחיפה, בבית־המישפם־המחוזי זו לטה
בתל-אביב.״ שניה תביעה אגיש בןכמו

 ללא — לתל־אביב חזרו הנתבעים
ללא־שוב. שאבד זמנם על פיצויים

כחרנל
הדין •ום

 המעולים משחקניה אחד היה פוקס אלי
 הציל רבות פעמים תל־אביב. מכבי של
 שימש כאשר בטוחה, ממפלה קבוצתו את

 האידיליה אולם הגנתה. של התווך עמוד
 הסתכסך אלי הופרה. לקבוצתו פוקס בין
 הריב בית־הלוי. ג׳רי הקבוצה, מאמן עם

 והשפיע הקבוצה לאימוני הפריע הממושך
 היה מהשניים אחד משחקיה. על לרעה
עזב• אלי ללכת. חייב

 והציעה המציאה, על קפצה חיפה מכבי
 הכדורגל קבוצת מאמן להיות פוקס לאלי
 וילה הכרמל על קיבל הסכים, אלי שלה•

 לפניו היתד, באימונים. והחל מתאימה,
 רמת־המיש־ את להעלות מכרעת: מטרה

 קבוצת את שתנצח כך קבוצתו של חק
 של עליונות את ותוכיח תל־אביב, מכבי

בית־הלוי. המאמן על פוקס המאמן
הוש השבוע רמה. בשירה הכיתה

 ניצב (שכיום באסא במיגרש המטרה. גה
 גברה ביפו, בלומפילד) איצטדיון עליו

 פוקס אלי של בהנהגתו חיפה, מכבי קבוצת
 במקום עד-עתה שעמדה מרכזי, כחלוץ

 תל־ מכבי יריבתה, על בליגה, השביעי
ב רבות, שנים משך אלופת־הארץ אביב,

.1:2 תוצאה
 תל־ מכבי שחקני הוגן. היה המישחק .

 מוחלטת, כמעט אוזלת־רגל הפגינו אביב
 עדיין שלטו הראשונים ברגעים אם־כי

החי הצליחו 51ה־ בדקה הרי במגרש,
ומיד הראשון השער את להבקיע פאים

דווידסקו. איריס הדוגמנית של אביה *
 החקירה מהלך על בגין, מנחם, ״חרות״ למנהיג בעל־פה מידע מסר הזה העולם עורו

בכנסת. זה נושא על דיון לרגל ובבית־הדפוס, הזה העולם במערכת הפיצוצים בעניין
—.......—ווו—812

ע2צ הזה״ ״העולם
16.6.1955 :תאריך

 השער עונשין בבעיטת הובקע, אחריו
 סיום־ לפני השביעית בדקה השני. החיפאי

 את להקטין התל-אביבים הצליחו המישחק
ההפרש.

 רמה. בשירה הביתה חזרו החיפאים
כולם. על עלתה פוקס אלי של שירתו

הצייזבאח אליפות
מיכתבו את הב!לוו■
 לרותי מיכתבים למדור שלחתי יום־אחד

 ואופי, יופי בעל בחור עם להתכתב בקשה
 הרגשתי בינתיים וריקוד. טיולים האוהב

רפו לבדיקה הלכתי מוזר. שינוי בי שחל
 ליהפך עומדת שאני לי והתברר אית,

 השלימו מוצלחים ניתוחים מספר לגבר.
התהליך. את

 כי מיד החלטתי בבית־החולים בשכבי
 לאחר לנטיותי. שתתאים בחורה לחפש עלי

 לקשר וביקשתיה לרותי, שוב שפניתי
קיבל טעמי, את ההולמת בחורה עם אותי

 האמנתי ולא אותו פתחתי מיכתב. מיד תי
 מיכתב־האהבה היה זה — עיני למראה
 ושהיה רותי, בידי בשעתו שהפקדתי הלוהט
 אין בשעתו. חיפשתי אותו לבחור מיועד
 והייתי בעצמי שהתאהבתי להוסיף, צורך

מאז־ועד־היום. אומלל
יעקוכי, יפה׳) (לשעבר יעקב

ירושלים ,23 יחזקאל

מכוזבים
רוהחסצאוו) הד■

 ,24.5.1955 מיום למכתבכם ...באשר
 בשם חוברת מצורפת היתה אליו אשר

 מצאתי לא הרי גנגסטר״, של ״דמותו
 ממיסגרת חורג אשר דבר כל זו בחוברת
הפ החוק לפקודת 207 סעיף של הרישא

 שהותקף מי על־ידי פורסם אם ,1936 לילי,
 ידי על נעלב עצמו את להרגיש ויכול

בעיתונכם. שפורסמו המאמרים
 לממשלה, המישפטי היועץ כהן, חיים

ירושלים

אנשים
 אלוף צה״ל של ההדרכה אגף ראש •

 פיתגם צבאי בכנס ציטט רכין, יצחק
במכ לירות המספיק זה ״מנצח עתיק:
זמן.״ של במינימום קליעים של סימום

 ז׳כו־ ערי בית״ר, מייסד של בנו •
ל ד״ר בתואר החודש שזכה טיגסקי,

 ״קופת- :ידידים במיפגש אמר מתימטיקה,
 ההגנה למשרד־הבריאות, קדמה חולים
 קדם הבריטי י.אי.די.0וה לצה״ל, קדמה

שיטרית.״ לשר־המישטרה

 גם השבוע הכריז חדשה מילחמה •
 הנהר) (רחובות צכי אורי המשורר

 ברמת- טיול בשעת כשנתקל גרינכרג,
 המשורר במקל. נחש שלכדה באשה גן

 להתיז ישנים, בעיתונים לכסותו לה יעץ
 גרם הוא באש. ולהעלותו בנפט, עליו
 שהאש לאחר להימלט הצליח שהנחש לכך

המקל. החזקת את מנעה


