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 עסקה כתבת־השער מיבצע־קדש. מספיחי לכמה כתפו הוקדש
 על הקרמלין איומי לאור פרוסים?״ נילחם ״חאם בשאלה
 והכתפות המאמרים מכול את כחטף סקר אחר מדור ישראל.

 הילקה הסל,ירה מיפצע־קדש. על העולם מעיתונות שהתפרסמו
 הל,רפ, טיכחז מודיעין, וטל,מיקה, תיכנון :לפותרות־המישנה

 לעזה״ ״לד הפותרת תחת העורר מאמר דיין. ומיטה המצרים
 החיים הפלסטינים הפליטים אלפי מאות שאלת את מחדט עורר

 כתב קינן עמום השכועון של המשוטט סופרו עזה. כרצועת
 ולזיכרו לדמותו רשימה עולם״ תיקנו שלא ״שירים הפותרת תחת

 שנפל חשומר־הצעיר, של המפתח מדמויות אחת לכ, עמום של
כסיני.

 דיווחה הופיע הגיהנום׳/ נע פרחתי ״היום הכותרת תחת
השילטון נגד שהתל,וממה מכודפשט, שנמלטה יהודיה פליטה של

 המעולה למחזהו הוקדש התיאטרון מדור בהונגריה. הסופייטי
 את שתיאר רגיל״, ״מחזה מטטור, יורם המנוח, המחזאי של

אולימפ על דיווח הספורט מדור תש״ח. דור של סירוסו תהליר
 שושנה השחיינית של הצפויים הישגיה ועל מלכורן יאדת

ריכנר.
 תחנת קאהיר, רדיו של תולדותיו תוארו כמרחם כמדור

 פמרחפ. כיותר הנשמעת השידור
כולגאנין. לאי ניקו מרשל :הגיליון כשער

* מאיו גולדה מילחמות * סובייטי איום
ש״ם׳ * סנה משה ד־־ו של ים־1ו״הפשו ה״ק

העם
״ר1 פס•
 מצב־רוחם על לעמוד השבוע שרצח מי

ב לטייל לו היה די ישראל, אזרחי של
 יכול הוא עריה. של הראשיים רחובות

הראווה. בחלונות התשובה את למצוא היה
 בהפצצת הסובייטי האיום ראשית עם

 על להגן החנוונים נאלצו ערי־ישראל
 מפני הן חשש מתוך חלונותיהם, זגוגיות

 ישראל, מישטרת מפני והן חיל־האוויר
זו. מחוגה המשתמטים את לדין שתבעה
 טעמו לפי נשארה ההדבקה צורת אולם
 רואי־שחורות, היו חנווני. כל של האישי
וסמי עבה ברשת חלונותיהם את שכיסו

 ושבים לעוברים איפשרה ולא שכמעט כה,
החמו בובות־השעווה את מבעדה לראות

אופ היו שימלות־האופנה. עטופות דות,
 רחוקים פסים, בכמה שהסתפקו טימיים

^ מזה. זה
 להשתמש בכלל סירבו ״ טיים0הפא'ציפי

 פסים והעדיפו והעבים, הגסים בפסים
 אחרים לעין. נראו ולא שכמעט שקופים
 או מגן־דויד בצורת הפסים את הדביקו
המדינה. מנורת

 למאורעות מתאים סמל היו פסי־הנייר
 את שחבקה למילחמת־הנייר — השבוע

 מילחמוד של במקומה ובאה כדור־הארץ
 הפשוט האיש סיני. בחצי-האי המתכת ,

 מהתקפת- החלים הוא בגבורה: בה עמד
 שידור- עם שנמוגה הראשונה, ההתלהבות

 גם הוא אולם בן־גוריון. דויד של הנסיגה
 קליע־ שום לתבוסנות. קורבן נפל לא

מנוחתו. את שעה לפי הטריד לא מונחה

מ״מז־ו! ערפל
 אייזנהאור שהנשיא אחרי מעטות שעות

 שיפסיק בן־גוריון מדויד לראשונה תבע
 מישרד־ פנה המילואים, חיילי גיוס את

 בלונדון, ישראל שגריר אל הבריטי החוץ
בשמו האמת מה לברד כדי אילת, אליהו

 למילחמה לצאת עומדת ישראל כי עות
 רק שחזר ),53( אילת אליהו מצריים. נגד

 השיב מישראל, כן לפני מעטים ימים
ב אמת כל אין :חד־משמעית תשובה

אלה. שמועות
 ולא הבריטי מישרד-החוץ פקידי לא

 ידעו אשר את ידעו הישראלי השגריר
 :וראש־ממשלת־ישראל צה״ל מפקדי כבר

 את צה״ל חיילי יעבדו שעות כמה שתוך
 הדבר, קרה כאשר סיני. חצי־האי גבול

 לא כי על קשות נעלב הוא אילת. הזדעזע
 את והגיש לסוד, שותף להיות ראוי נמצא

התפטרותו.
 וד השגריר את לשכנע היה קל לא
 נימוק רק מהתפטרותו. בו לחזור נרגז
 אבן, אבא גם — לבסוף אותו, שיכנע אחד

ה צור, ויעקוב בארצות־הברית, השגריר
 המיבצע. על דבר ידעו לא בצרפת, שגריר
נרגע. אילת

גולדה נתקלה בינתיים ברומא. קפה

 במשך דחתה אותה אחרת, בבעיה מאיר
 משה מאנשי להיפטר כיצד :חודשים כמה

 בין ממישרד־החוץ. הקודם השר שרת,
 היתה ששרת־החוץ שיניים, שתי בלטו אלה

 :משרדה מפי אותן לעקור מזמן רוצה
 ואליהו *, באנקרה הציר ),53( פישר מורים
״*. ברומא השגריר ),54( ששון

 שרת מלאך הוא דמשק, יליד ששון,
 ממניחי אחד היה הוא במיוחד. אופייני
ה במחלקה הדו״חים שיטת של הייסוד
 שהצטיינה היהודית, הסוכנות של מדינית

ובע חסרי-חשיבות פרטים של בשילשול
מדינית. מחשבה של מוחלטת צירות

 וגם ששון אליהו גם מסרבים בינתיים
 הפורייה. פעילותם על לוותר פישר מורים
 גדעון את מינתה כבר ששרת־החוץ מאחר
 פישר, של במקומו באנקרה, כציר רפאל
אחר. מינוי עתה לו לחפש עליה

קיסצים
ם רי ז חו ה ה ב ו ש ת ב

אחרי עזה לעיר ראשונה הפורצים בין

 בכיר אוצר פישר, יונה של אביו •
 פרם־ וחתן ישראל במוסיאון לאמנות
ישראל

 שגריר ששון,,כיום משה של אביו •*
 שימש ששון אליהו במצריים. ישראל
ישראל. ממשלות בכמה שר יותר מאוחר

 ממשקי אחד חברי גם נמצאו כיבושה,
 מופשטת בשימחה הסתפקו לא הם הספר.

 והרחבת ומסתנניו, הגבול אימת חיסול על
 החליטו מהם כמה הישראלית. הריבונות

המיבצע. מן יותר ממשית תועלת להפיק

הראשו סערת־ההתרגשות בחלוף אולם
 קיבוץ, באסיפת מוסר־הכליות. התעורר נה,

 ושהוקדשה במוצאי־שבת כרגיל שנערכה
 המשק מחברי אחד קם השלל, לבעיית

 לא ״אם מיקח־השלל על נמרצות ומחה
 ועוזב קם ״אני החבר, איים הכל,״ יוחזר

המשק!״ את

 המשק החזיר למחרת התנגד. לא איש
 לידי שרוך־נעל, ועד מחוט השלל, כל את

הצבא. שלטונות

רדיו
שלה התקציב■ המסך

 באולפני המהלכות עקשניות שמועות
 שנת לקראת כי מבשרות ישראל קול

 אפריל) בחודש (המתחילה הבאה התקציב
 ברבות להכיר ראש־הממשלה משרד עומד

 ולהגדיל שירות־השידור של מתביעותיו
 בהצעת- תקציבו את מאוד ניכרת במידה

לאישור הזמן בבוא שתוגש התקציב

| ך1ו מצאה נחל, לעבר תמד מנווה־המידבר המובילה העפר בדרך בסיני, 71|1ן
הרוגה בידואית צעירה של בזרועותיה צוד׳ל חיילי של ממונעת יחידה 11 ^ 11

 מייד שטופלה הילדה, בריאתה. מכדור פגועה בסמרטוטים, עטופה שנה, כבת תינוקת
 מיבצע־קדש, מסימלי לאחד הפכה ואחר־כך הרופא, על־ידי אומצה בכר, אלברט ד״ר בידי

 אל־פארס. חמדן שייח׳ על־ידי מיניה אומצה מכן לאחר מיניה. לשם זכתה כאשר
זו. בארץ אש״ף מפעילי לאחד נשואה והיא באיטליה, מיניה חיה היום

 והכו האוצר
 האמריקאי

 ואנשי ברים
 ישראל קול

 התו למחצה.
 לל באולפן

 הגדי צד,״ל
 הל הסיבוב
1הצ התחנה

מאיר !•
 בצ וייצמן,
 ידי אנגליה

אוייבים. לו

 אחרי •1
על בכתבה
פג: משה

 מז ״קשיים
 עושים ״כך

ש הקשיים

 אחרי ו•
 אחדות־העב

 מ באנגליה
 מישרד־הביו

 על מעיד
יל מילחמה

הסופר !•
 ביום נזהיר

 1שו תימצא
 להק תוקק
 ! זו (ואין
 תצטרן היא
הציוד, את

 רב־א׳ •1
 סיג מערכת

 ז באל־טור
 0 מקומיים

חפר עריש

 1 על •1
 ראש־ו ענה

 במי שבוע
 של גוויתו
 ! אל הדייג
 לי תתנו

 של גוריתו
 :קרובים

 מו דרישתך
 ימי! כעבור
 הל רככה,

 ו אמר זקן.
 לג תחתיה.

 י המישפחה
 והוא חכם,

 י מה וכי
צ להעלות

 העית >•
 ״ המדיני:

רל — היר

 1 ח״כ •1
ש למשה בחצי־האי


