
 בדיוק שנה 25 לפני השבוע אור שראה הזה׳׳ ״העולם כגיליון
 השלישי׳׳, ״הסיבוכ הפותרת תחת העורף, של מאמרו התפרסם
 כללה כתכת־השער מילחמה. סף על ישראל של למצבה שהתייחס

 תולדותיה, סוריה, — ישראל של החזית־השניה על מקיף תחקיר
 כהמשף הצכאי. ובוהה שלה, האובלוסיה הרבב מדיניותה, בלכלתה,
 שייל,ה של השתמטותם על סופר השחורה״ ״הרשימה הסידרה
 פרט לקרז־המגן. מתשלום ואחרים צבי נתן ליגום, שלום ירקוני,
 שילמו בעלי־התעשייה בהתאחדות הכרים 1500 מתיד :מעניין

בילבד. חברים 345 לקרן
 ״לפני בי: השאר, כין לקוראים, דווח יקר״ ״קורא כמדור

הבכורה. בתה את קשת, סילבי המערבת, חכרת ילדה חודשיים

הקמת ועיון אח חונן בגין

*>!02529 /
 המילחמה אדרי שנישאה כרמלי, חטיבת חיילת ■לשעבר סילבי,
 בתל־אכיב. ליולדות בבית־החולים שהתה כגדודה, המפקדים לאחד

 הפין־ המומחה אשרמן, יוסד הד״ר אליה קרב השבוע, בביקורו
 חברת שאת הוא ,הנבון :ושאל למהלות־נשים, הידוע לאומי

 המשיך לי,׳ ,הגידי באשמה. הודתה סילכי ?׳ הזה׳ ,העולם מערבת
״ זאת ,מי הדוקטור, ?׳ חתי
סוחה. דגל את נושאת אשה :הגיליון בשער

נוס■[] טוסי ^ הרימו
949״> הזה ״העולםהרומנים וגד בן־גוויון ווויו ^ ם ״ ת וו פ ס

22.12.1955 תאריך:

םל הו.
שלון הפנימי הכי
ו חוץ לענייני ועדת־חשרים יושב־ראש

 הידיעה את שמע שפירא, משה ביטחון,
 בחצות. ישראל קול של החדשות במהדורת
 הפעולה דבר את קרא שרת משה שר־החוץ

הממ חברי שאר כל בחוץ־לארץ. בעיתון
 עמדות על צה״ל פשיטת על שמעו שלה

 )948 הזה (העולם כנרת ים ליד הסורים
האלה. המקורות משני מאחד

 שרעם למשבר השבוע גרמה זו עובדה
 ראשי במאמר קרא האדמה. לפני מתחת
 שוקן: גרשום חבר־הכנסת הארץ, עורך

מ הממשלה שרי צבאית!״ ״דיקטטורה
 הפרוגרסי- אחדות־העבודה, מפ״ם, שורות

 ליבם את לשפוך התכוננו והדתיים בים
הממשלה. בישיבת

 לא שהמשבר יתכן הנזקים. ערימת
 ההצלחה היתד, לולא זו לעוצמה מגיע היה

 מוחלט בכישלון מלווה הפעולה של הצבאית
 הבין לא איש הפנימית. ההסברה בחזית

 הצבאית או הפוליטית התועלת היתד, מה
 בפני הציבו הפעולה מתנגדי ואילו שלה,

 לדעתם נזקים. של נכבדה ערימד, הציבור
השאר: בין הפעולה גרמה
 נשק־מגן לספק האמריקאים לסירוב !•

נכו אצלם היתד, שתחילה אחרי לישראל,
קטנות. כמויות לספק נות

 מאוד המעוניינת צרפת, להרחקת !•
 שנשארה אחרי מישראל, סוריה, בידידות
המדינה. של האחרונה הידידה

• וסוריה. מצריים בין היחסים להידוק ו
 באותה הסוריות העמדות לשיכלול #

הפעולה. לקח סמך על החזית, של גיזרה
 מישהו קיווה אם הכאה.." ״כפעם

 תכריח הצפונית בודבריתו על הלחץ כי
 פאסיביותו על לוותר עבד־אל-נאצר את

 עבד־ טעה. ישראל, נגד במילחמה ולפתוח
 כשרה אינה השעה כי הסבור אל־נאצר,

 לעזור כלל חלם לא למילחמה, בשבילו
 מונעת. למילחמה סיבה לה ולספק לישראל

 אך נימרצת בהודעה לסורים, הבטיח הוא
הבאה...״ ״בפעם תכלית: חסרת

 לפעולה יותר משכנעים נימוקים היו אולי
 שליבו הישראלי, האזרח אולם המפוארת.

 שמע לא חייליו, גבורת על גאווה מלא
אותם.

מפלמוז
ת •11111 דו לימין ג

 גבולות את להרחיב רוצה תנועת־החרות
הירדן. גדות שתי על ולכוננה המדינה

 תנועה היא כי ידידיה טוענים כן על
 התנועה הוכיחה השבוע אימפריאליסטית.

מת הצדקה, כמו ממש האימפריאליזם, כי
בבית. חיל

 חרות, סיעת מנהיג בגין, מנחם כתב
ברנ לפרץ בכנסת, צירים 15 המחזיקה

 השולט הכלליים הציונים מנהיג שטיין,
 להציע מתכבד ״הריני צירים: 13 על

 אם לברר כדי בשיחות, לפתוח לאדוני
 של איחודן לידי להביא אפשרות קיימת

המפלגות...״ שתי
ה המפלגה (כיום: הכלליים הציונים
 הסרים חרות, אנשי כי חששו ליברלית)
מבחינה והמגובשים מנהיגם למישמעת

- 70 ■ —

 מפלגה בכל המכריע הגרעין יהיו פוליטית,
 לערוך רבה נכונות גילו ולא מאוחדת,

 מבחינה אולם המבוקש. הסימפוסיון את
 לשעבר אצ״ל מפקד של מיכתבו היה אחרת
 רושם יעשה הוא מאוד: מחוכם תכסיס

 בעלת מלוכדת, סיעה כי רבים. בוחרים על
 יותר חזקה שיעור אין עד תהיה חברים, 28

 מפא״י, מילבד בכנסת, אחרת מפלגה מכל
לימין. המוני בסיס ותתן

״ההמונים :חרות מעסקני אחד חלם

 זה הכלליים, הציונים של הכסף שלנו,
 לכבוש חרות של הסיכויים אולם כוח!״

קלושים. היו בכנסת הימין גדות שתי את

טלפון מדריך ה
 ספר לפי הפרסים את ויחלקו יום ״יבוא

 ש״י הסופר מיכבר לא ניבא הטלפונים!״
ספר-ד,טל שמילבד נסתבר השבוע עגנון.
 פרסים לחלוקת מדריך עוד ישנו פונים

מוזר. פחות לא — ספרותיים
 ביאליק פרס מתן של ההודעה באה הפעם

 בהיסטוריה הראשונה הפעם זו במפתיע.
 חתן מי מראש להודיע ועדודהפרם מיהרה
 אחרי שעות 24 בדיוק אירע הדבר הפרם.
 של תצפית במדור קרא הוועדה שחבר
 ייסרב שמיר משה כי )948( ׳הזה העולם
שמיר. משה המיועד: החתן לקבלו.

 סיבה־ז^ היתד, המיקרים. שרשרת
 שמיר את להעמיד ביקשה הוועדה חיפזון.

 ולהכריחו מוגמרת, עובדה ולפני במבוכה
 רמז החתן־בעל-כורחו כי הפרם. את לקבל

 הקיפוח על כמחאה התנגדותו, על מראש
 אגודת אויב שלונסקי, אברהם של השיטתי

סיבה לשמיר שהיתה יתכן הסופרים*.

 הפרס מתן נידחה שעברה בשנה *
ה ועדת מהחלטת כתוצאה בשנה, כימעט

 (רחובות צבי אורי את להעדיף שופטים
שלונסקי. אברהם על גרינברג הנהר)

 ישראל, פרם את לקבל קיווה הוא :שניה
 חשש, ל״י), 1000(בערכו שניים פי הגדול

 הגדול את ידחה הקטן הפרם כי ובצדק,
 פרסים שני להעניק נהוג לא הרי יותר.

ספרותית. יצירה אותה על ספרותיים
 חשבון שעשה היחיד היה לא שמיר אולם

 כדי ישראל פרס מחשבון שמיר משר, את
 כדי ישראל פרס מחשבון משהשמיר את

 של ומתרגמו חתנו הוותיק, לחברה לייעדו
שכבר ברקוביץ, דוב יצחק שלום־עליכם,

אחרת. יצירה על אחר פרם השבוע קיבל
 הסעיפים, שתי על שמיר משה פסח עת
 המזוקן- הזז חיים אחר, סופר לפני עמד

 הפרם את לגבות אחד: סעיף רק לשעבר,
 איש הזז, דבר. מערכת של ל״י 5000 בסך
 שהודיעו כפי זה, לפרס זכה נאמן, דבר

 היתד, התחרות במיקרה. לגמרי השופטים,
ותי חברים כולם שופטי־הפרס, אנונימית.

 כתב מי כלל ניחשו לא עצמו, הזז של קים
 דלתות — ע־ידם שנבחרה היצירה את

נחושת.
לרווחה. הזז לפניי נפתחו הפרס דלתות

החי
מעורב משיק

ממזכירות נתקבלה הנגב, ברביבים,
 הלשון: בזו הזמנה ,!מאוחד הקיבוץ

נצי 1 לשלוח עליכם :הקיבוץ ״למועצת
חברות.״ שליש לפחות מהם גים,

ה ל ל בוחנים ק
 את כהן רפאל השוטר עצר בתל־אביב,

 מתחרה דוכן בבעל שחבל כהן, שלמה
 משפט בית לפני אותו הביא כהן, חיים

 מחוזי לשופט הדין את שהעביר השלום,
כהן. בנימין

ר עד ל מ ח
כייס- קרבנות ששמונה אחר בירושלים,

 הכייס את לזהות הצליחו לא אוטובוס
 מן הכייס יצא משטרתי, זיהוי במסדר
מקרבנותיו. חמישה וזיהה השורה,

אל החד. תכוון ר ש לי
 חברת מטעם תלונה הוגשה בתל־אביב,

 במשרד המזנונאי נגד לישראל המים תכנון
 מזוייפות פתקאות 873 שמסר החברה,
 מהן אחת כל תמורת גבה תה, לשתיית

פרוטה. 40

ק וקוראת מיראה קני לנ
 מרדכי הזהב צורף התלונן בגבעתיים,

 של בחדר־הרחצה נקניק מצא כי וויינגרטן
 להם שייחס לקרובים להודות הלך דירתו,

 כי בחזרו מצא הבלתי־צפוייה, המתנה את
 מבעד פנימה הנקניק את שהשליכו הגנבים,

 זהב, גרם 350 מהדירה גנבו הפתוח, לחלון
 מדליונים, 25 צמידים, שני שרשרות, 12

במזומן. ל״י 400שעוני־זהב.ו־ שלושה

ת האוויר מזג תחזי
 שהשוטר בשעה נחלת־יהודה, במעברת

 ישראל קול לשידורי האזין יעקב יוסף
 פגע לאנטנה, ברק חדר לאוזניות, מבעד

 סנטימטר 15 של חור שרף באוזניו,
הספה. במזרון

אנשים
 הנגב, פיתוח פעילי עם בפגישה #

 גן״ דויד ראש־הממשלה לפתע ניכשל
 אבל למדי, מליצית בפליטת־פה גוריון

 חזון־קיבוץ- להוגה ביותר מתאימה לא
 המבוכה רומנים!״ גורם ״אינני הגלויות:

 נכחו בישיבה כי כשהתברר רבה, היתה
רומניה. מעולי ארבעה

 יוחנן הד״ר חרות ח״כ כששמע >•
 שר-החוץ של קלסתרו הופעת על כאדר
 הגרמני השבועון של בשערו שררו משח

 השער ״זה דק: בחיוך אמר שפיגל, דר
בו...״ יבואו צדיקים לאדוני,

 ידין ייגאל במילואים רב־אלוף י•
 :המגן קרן למען שנערכה בעצרת־עם אמר

 להגדיל כדי חגורותינו את להדק ״עלינו
חגורנו.״ את

 אחדות־העבודה, מטעם חבר־הכנסת ׳ס
 לפשרות מקום ״אין כי טען אלון, יגאל

ית שהערבים ובמידה ישראל, גבולות על
 הם — ניידים גבולות כאל אליהם ייחסו
אחורנית.״ ולא קדימה ינודו
 עגנון, יוסף! שמואל הנודע הסופר •

ה אגודת מוועידת היעדרו את בהסבירו
 — לומר רוצה שאני מה סופרים:״לשמוע

 בא אני מד,ז אלא שומעים. אין הרי
 אומרים. שאחרים מה על ראשי ומנענע
 לי קשה שכבר כזה לגיל הגעתי עכשיו
הראש.״ את לנענע

 את בנמקו שליו, יצחק המשורר י•
הסופ אגודת של להצטרפותה התנגדותו

 ״ההסתדרות :הכללית להסתדרות רים
 סמל אינה כבר שהיתה. מה היום איננה

 ושחיתות, לביורוקראטיה אם כי לחלוציות,
 להסתדרות. מחוץ גם חלוץ להיות ואפשר

מושחתים.״ מאשר בטלנים להיות מוטב
 ארגנטינה של החדשים השליטים !•
 ללעג לשים העשוייה נוספת נקודה גילו
 חואן ארגנטינה, של המודח רודנה את

 אווה של אחיה כי העלו החקירות :פירון
 הוראות נתן המנוחה, פירון (״אוויטה״.)

 גילה את לזייף התושבים רישום למישרד
 שתחשב כדי המפורסמת, אשת-הרודן של

באמת. שהיתה מכפי יותר לצעירה

צכיה ואשתו שמיר משה כיאליק חתן־פרס
פרס לקבל מנת על שלא
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