
שחיה דוה 091113 היה וה
 תיאר שנה, 25 לפני השבוע אור שראה הזה״, ״העולם גליון

 של סיפורו ירושלים. על שירד העל השלג את בכתבת־השער
ה לשעבר נאדא, יוסוף  ממצרים, שעריקתו המצרי, בצבא 51325 פ

״למצריים לחזור רציתי ״לא הכותרת תחת הופיעה  קצין־ !
 הטיח במישפט זיכויו אחרי שטיינברג, זאב המישטרה־לשעבר,

 הכותרת תחת ישראל, מישטרת של הכללי במפקח האשמות
 ראשונה״ ההולכים ״נופלים בסידרה סהר!״ מר שקרן, ״אתה
קדש״. ״טיכצע חללי על קצרות מונוגרפיות כמה עוד הובאו

כפרשת המעורבים כל את לראיין יצאו הזה״ ״העולם כתבי

בזריקות רוצים אינם ״הם כי והעלו ארצי, מירי של הרצח
אמת״.

כירושלים. שלג :הגליון בשער

מנו  קולומבוס ביצת * קבואה מוינית ה ו 10 ט
דיין למשה יזין ייגאל של ההקדשה * ישראלית

••

העם
ברומטר■ שקע
 תמונת־ נמם. השלג החל ירושלים בהרי
 ובנייניה עיר־הקודש מגדלי של החלום

 של לבנה בשיכבה מכוסים ההיסטוריים,
נמוגה. החלה סיבירי, שלג

 כדורי־שלג בקרבות ששיחקו ההמונים,
האנו בשימחתם שכחו גלמים, בהקמת או

 ירושלים מהרי רחוק כי הפשוטה שית
 הרבה חשובה אחרת, סערה סוערת וצפת

 כדורי־ באו״ם. הפוליטית הסערה יותר:
 וכמה מילוליים, היו שם שהוחלפו השלג

מאוד. מסוכנים היו הגלמים מן
 שהשלג התפללו ירושלים שילדי כשם

 ישראל מדינאי התפללו כן יפשיר, לא
 בבניין בתוקפו יישאר הגדול הקיפאון כי

 שם יזוז לא עוד כל בניו־יורק. הענק
 שינוי, ללא הכל יישאר עוד כל הקרח,

 בידי כי העליונה. על ישראל של ידה
 של החזקתן — הצבאיות העובדות ישראל

 עלולה הפשרה כל אל־שייח'. ושארם עזה
לרעתה. להיות

הברו השקע נמשך עוד המזל, למרבה
 כבר הדואגת העין אולם באו״ם. מטרי
הטמפרטו בעליית להבחין השבוע, יכלה,

הקיפאון. את שתפשיר הפוליטית, רה

הממשלה
שיבותה ל ח גמיע^ות ש

 ל־ דיום־־יומיים, ״ליום־יומיים,
יד ולא פחות לא — יום־יומיים

תר...״
 עיתוני כותרות השבוע הכריזו כאשר
״יש כי באו״ם, ההצבעה למחרת ישראל,

 אילו להוסיף, יכלו בעמדתה,״ תקיפה ראל
 שיר של הישנים החרוזים את בכך, רצו

התקי היתד, הסימנים, כל לפי המטאטא.
בזמן. מאוד מוגבלת פות

הממ התכנסה כאשר נתעורר זה חשש
 השבועית. לישיבתה ראשון, ביום שלה,

היה הוא בתל-אביב. נשאר בן־גוריון

 ולטר הופיע מישרד־החוץ כנציג חולה.
לאח דעך שכוכבו המישרד, מנהל איתן,
בן־גוריון. בעיני רונה

 באדם, ישראל נציגי כי הסביר הוא
 ייפוי- מבקשים אבן, ואבא מאיר גולדה

 החדש במשא־ומתן בגמישות״ ״לנהוג כוח
ב האמרשילד. דאג האדם, מזכיר עם

להס ייפוי־כוח ביקשו הם :אחרות מילים
 מעזה .כוחות־או״ם לנסיגת סופית כים

 שיוכלו מה כל תמורת אל-שיח׳, ומשאדם
מהאמרשילד. להשיג

 שהחלטה ייתכן קולומבוס. ביצת
 שר־האוצר שביקש כפי מתקבלת, היתד, זו

 אחדות- שרי הקימו לולא אשכול, לוי
 את לרמות לנו ״למה סערה: העבודה

ל ברורה החלטה ותבעו קראו עצמנו?״
לכאן. או כאן

 הממשלה חברי ירדו ברירה, מחוסר
 בן- של החולי מיטת אל תל־אביבה,

רבם. אל הבאים כחסידים גוריון,
 :ביצת־קולומבום היתד, הרוב החלטת

מעמ תיסוג שלא בינתיים תודיע ישראל
 ב־ לנציגיה הוראה ותיתן התקיפה, דתה

 אחרי רק כברזל. נוקשים להיות אדם
 תיתכנם התגובה, על יודיעו אלה שנציגים
 יומיים־שלושה, כעבור מחדש הממשלה

גמישה. להיות איך אז ותחליט
 עיתוני מאוד. גמישה החלטה זאת היתה
 הראשון. חצייה על רק הודיעו ישראל

 של בסופו כי ספק נשאר לא למעשה,
 מזכיר בדרישות ישראל תתחשב דבר

נש והנוסחה הצורה המועד, רק האדם.
גמישים. ארו

מפלגות
סם קו חוץ מארץ ה

 העיתונאים שאלו לומר?״ לך יש ״מה
הזריזים.
 המהודר, הלבן הזקן בעל הנמוך, הגבר

 תשו- על חייך המטוס, מן עתה זה שירד
 לי ״יש לו. שהוקדשה הנעימה מת־הלב

 השיב !״המדינה את השמצתי שלא לומר
תנו איש ,72 נורוק, מרדכי חבר־הכנסת

פעי על לרמוז התכוון הוא המזרחי. עת
שמואל מק״י איש אחר, ח״כ של לותו

 המדינה את לדעתו, שהשמיץ, מיקוניס,
*. המועצות בברית

 נורוק כי מדי. צנועה הודעה זאת היתר,
סנ הודעה לעיתונאים להודיע היה יכול

 מעילו של הפנימי בכיס . :ממש סציונית
דולר. אלף 60 של סכום נשא

 נסיעה בשביל משלם. זלמנוכיץ
 זה היה באירופה, בלבד ימים שישה של

מאוד. מבורך יבול
 המיפלגה־הלאומית־הדתית מנהיגי גם

 שהם מפני רגיל. מיבצע זה שאין יודעים
 מעולם דעתם על עלה לא זאת, יודעים
 מקומו לפנסיה. הקשיש העסקן את להוציא

 עוד כל לחלוטין בטוח בכנסת נורוק של
 ג׳ק של הקרובים ידידיו עם נמנה הוא

ו חברת־ביטוח מנהל מג׳נבה, זלמנוביץ
באירופה. מאילי־ההץ אחד

 הכספית המצוקה מי כשבאים פעם, מדי
 נורוק מתבקש הדתיים, העסקנים נפש עד

 עוץ מארץ קוסם כמו מיזוודתו. את לארוז
 הנדיב הדרוש• הסכום יאת מביא הוא
 של עירו בן זלמנוביץ, אותו תמיד הוא

ריגה. נורוק,
 פעוט. סכום רק זהו זלמנוביץ בשביל

 שלו המפוארת הווילה את שהעמיד האיש
 בימי מולוטוב הסובייטי שר־החוץ לרשות

 מעולם, קימץ לא בג׳נבה, ועידת־הפיסגה
 למען תרומתו את להרים נתבקש כאשר

 כשהמבקש ביחוד בארץ, הדתית המיפלגה
 לנשיא הפך שכימעט האיש — נורוק היד,

ישראל. מדינת
 הקודמות הפעמים באחת היין. סוחר

 דולר אלף 25 מזלמנוביץ נורוק קיבל
 תת־שר בהסכמת בשווייץ. אותם והפקיד
 לסוחר- הכסף הועבר רוזנברג ישראל

 למט- זקוק שחיה שכטר, יחיאל בשם יין
 היה כי רבים סבורים היום עד בע-חוץ.

 בחשאי על־כך שמסר נזרוק דווקא זה
 להפיל כדי הממשלה, של המישפטי ליועץ

בפח. רוזנברג, את במיפלגה, מתחרהו את
 לדין הועמד שרוזנברג היתה התוצאה

 שנורוק אחרי הוכחות, מחוסר וזוכה
השופט דוכן־העדים. על זיכרונו את איבד

 חסי־ את לבטל לכנסת הציע נורוק *
 את המשטיציס חברי־הכנסת של נותם

 הוא השמועה, לפי בחוץ־לארץ. המדינה
 שהודיעו אחרי ההצעה, את לבטל החליט

 בח, לדון מוכנים שהם הקומוניסטים לו
 ח״כים של חסינותס גס שתבוטל בתנאי

כספים. בהברחת העוסקים

1008 הזה״ ״העולם
6.2.1957 תאריך:

ביודעין. שיקר נורוק מרדכי כי קבע
 של מלבו נמחק לא זה שלקח נראה

 הפאתטיים. הנאומים חובב המהודר, ר,ח״כ
 מיהר המטוס, מן רידתו עם מייד השבוע,
 ולד,פקידו סכום־העתק את מכיסו להוציא
 ״הסכום ,.בשדה־ר,תעופה לאומי בנק בסניף
 נוסע!״ אי־פעם לי שהביא ביותר הגדול

הפקיד. התפעל

אנשים
•  הקדשה בכתבו ידי[״ יגאל ד״ר ו

 ממידבר הגנוזות המגילות החדש סיפרו על
 .משה רב-אלוף לרמטכ״ל, שהגיש יהודה,
ולארכיאולוג בהווה ״לרמטכ״ל :דיין

 וארכיאולוג בעבר הרמטכ״ל מאת בעתיד,
בהווה.״

 סיורי על גורי, חיים המשורר !•
כי ״ייתכן :בארץ המצריים השבויים

 וד,פכ־ סימני-קריאה כמה בחייהם כופפנו
לסימני-שאלה.״ נום

 :גוכרין עקיבא מפא״י ח״כ <•
 אחרים פרלמנטים לבין בינינו ״ההבדל

 פרלמנט חבר כאשר ששם, הוא בעולם
 המליאה מאולם יוצא הוא לנוח, רוצה
 כל-כך המיזנון כאן השקט. למיזנון ונכנס
 בקצת הרוצים שחבדי־הכנסת עד הומה,
 השקט. המיזנץ מן לצאת חייבים רווחה

המליאה.״ לאולם ולהיכנס
הכ הירושלמי השלג קורבנות בין ו•
 כן״ יצחק המדינה נשיא גם היה בד,

בי  במיקרה, רעייתו, עם יחד שנקלע צ
 שהיה שלג, כדורי של עז קרב תוך אל

 הנשיא ילדים. קבוצות שתי בין נטוש
 עליזה, ברוח עליו ההתקפה את קיבל

 שזיהו אחרי שנבוכו, הילדים, את והרגיע
שלהם. החיה המטרה את

הת עגנץ יוסף שמואל הסופר #
 המתיימר, אדם ישנו כי מכבר לא לונן

 ש. אדם, אותו אתו. להתחרות כביכול,
 רחוב יל״ג, בבית בחיפה גר שמו, עגנון

הוא :מכל יותר שגרוע ומה ביאליק,
 מערכותיו־,עי־ אל מיכתבים לשלוח מרבה

תונים.

׳׳דל; 5? ״ל״ החדשים ם לי״ א שד י ה הקלפים
דמויות ועליהם ישראל, מתוצרת ראשונים קלפים — תמונה...״ תצא מציון ״כי המלך:

 הזה העולם של הדיווח כתבת המיקרא. בסיפורי שמסופרת כפי הישראלית ההיסטוריה מן
 הישראליים הקלפים המלך״. דויד עם ״פוקר הכותרת את נשאה הישראליים הקלפים על

 הרגילות. הסדרות את שהעדיפו הקלפים, שחקני הישראלים על־ידי התקבלו לא החדשים
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