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את מרגיז מן1ג!ל נחום * דאלאס אצל קוילק טדי

 שכה 25 לפני השבוע אור שראה הזה׳/ ״העולם כליון,
 התו״, על ״נוער הכותרת תחת בבתכת־שער, הביא בדיור״
 שהתנדבו הגדנ״עים, על השבועון של צוות־ביסוי של דיווח

 1000״ חבותרת תחת בתכת־ענל״ מאילת. צינור־הנפט לעבודות
והערי הישראלית, בחכרה הסמים בצריבת עםל,ה הזהב׳/ זרועות

 המיפחריים ההיבטים את תיארה הכתבה ויגבר. ילד זה שננע בה
 שהם עד עוברים שהם השלבים תיאור וזוך הר,שים, הסמים של

 גלזר, שייע לספורט, הטור־האישי בעל הלקוחות. לידי מגיעים
ומל,וראי ממעריצים ?יכל שאותם מיכתבים, של סידרה הביא

2 5  ! / ? /

 לד, ״שלום הכותרת תחת דיווח, הקולנוע מדור הזה״. ״העולם
 ״מיל- סרט־הענל, של לייצורו׳ הקולנועי המאמץ על !״,מילחטה

טולסטוי. לב מאת רומן על המבוסם ושלום״, חמה
מאילת. הנפט צינור תוואי לחציבת מיכצע :חגליון כשער

24.4.1957 :תאריך

מריניוח
ש המחיר שול המ

החו השבוע זימזמו שעות כמד, במשך
 שגרמה הידיעה בירושלים. הפוליטיים טים

 טדי מר כי שהודיעה זו, היתד, לזימזום
 ראש־הממשלה) מישרד (מנכ״ל קולק
 שר-החוץ אצל אבן, אבא עם ביחד ביקר,

דאלאס, פוסטר ג׳ון מיסטר האמריקאי,
 המסקנה היתד, שטחיים פרשנים לגבי
 אבא תחת לשגריר יתמנה קרלק ברורה:

 קבוצת כי לכל ברור שממילא מאחר אבן.
 אבן •את להפיל זוממת השחורה״ ״היד

הגיוני. הדבר נראה מכהונתו,
 דאלאס אצל קולק טדי של ביקורו אולם

 לא קולק פרוזאית. יותר הרבה מסיבה נבע
 כאיש יד. לפשוט אלא ידיים, ■ללחוץ בא

 המענק לענייני בממשלת־ישראל האחראי
 לבוא כדי לוושינגטון קולק טס האמריקאי,

 חידוש על האמריקאי השר עם בדברים
לישראל. המענק

 למדו השנים במרוצת הפיתוי. שלגי
פו תועלת דולר מכל לסחוט האמריקאים

 הדולר את לתת תחת משולשת. ליטית
 מתן את חילקו אחד, פוליטי שרות תמורת
שלבים: לשלושה לישראל המענק

 כי הרמז השמעת — ראשון שלב !•
המע לחידוש) (או למתן סיכויים ישנם

ראשון. פוליטי שרות תמורת — נק
המע תשלום התחלת — שני שלב !•

שני. מתאים שרות תמורת בפועל, נק
המע תשלום התחלת — שלישי שלב !•

שלישי. פוליטי שרות תמורת בפועל, נק
האמ קנו זו בדרך הסיפוק. מחיר

 מעזה מסיני, ישראל נסיגת את ריקאים
 להוציא מבלי הכל — אל־שייח׳ ומשאדם

ה מגיע השבוע אחד. דולר אפילו עדיין
 בשיחות החל שקולק בעוד השלישי. שלב

 האמריקאים דרשו הממשי, התשלום על
 ישראל אי־התערבות האחרון: המחיר את

 לירדן ציבאות־ערב פלישת של במיקרה
ההאשמית. הממלכה וחלוקת

 בישראל נערך מטרה אותה לצורך
 טרגי- של מחודשת כהצגה שנראה מחזה,

 השגריר ביקר 1948 בסוף נדושה. קומדיה
שר אצל מקדונלנד ג׳יימס האמריקאי

 נסיגת את לדרוש בדי שרת, משה ד,חוץ,
סי על בא לא כאשר מאל־עריש. צה״ל
 מכוניתו, את השגריר הזמין המלא, פוקו
 בן־גוריון של חופשתו למקום נסע

האולטי אותו את לו והגיש (בטבריה),
סיפוקו. על בא הוא אז מטום.

 אדו־ ,האמריקאי השגריר ביקר השבוע
 מאיר, גולדה שרת־החוץ, אצל לאוסון, ארד
שיש אולטימטיבי באופן ממנה לדרוש כדי
 כאשר בירדן. במתרחש תתערב לא ראל
מכו את הזמין בתוצאות, בטוח היה לא

 בן־גוריון, של חופשתו למקום נסע ניתו,
 אותו את לו הגיש הוא בישראל. אי־שם

סיפוקו. על בא הוא האולטימטום.
 רק לקולק נשאר העיקרון, שנקבע אחרי
תנאי־ד,תשלום. ואת המחיר את לקבוע

ציעוח
שוף סעודת הבי

 דויד את להרגיז המסוגל אדם יש אם
שלו, אברכי־המשי קבוצת ואת בן־גוריון

 גולדמן כי גולדמן. נחום ד״ר זה הרי
 דברי- בפרהסיה משמיע שהוא בלבד זו לא

 בן־גוריון, של תורות־הקודש נגד כפירה
 פוליטיים מעשים גם עושה שהוא אלא

אי עצמאות בן־גוריון, בחוגי עצמאיים.
מבגידה. גרועה שית

 פשע. על חטא גולדמן הוסיף השבוע
 יצא הוא פסח חול־המועד של בראשון
 לפניהם נאם נכבדיה, את כינס לנצרת,

 השלום ועל במרחב ישראל השתלבות על
 של בשורה ביקר אחר־כך היהודי-ערבי.

 היהודי- האירגון כאורח ערביים, כפרים
מפ״ם. של חדל־המעשים ערבי

 שבן- מיקרה זה אין רתח. בךגוריון
 מאז אחד ערבי כפר באף ביקר לא גוריון

 נחום של מעשהו המדינה. הקמת יום
אישית. כהתגרות לו נראה גולדמן

 ללחום קל לא אולם הקדוש. הפטיש
מחזי שידיו הציונית, ההסתדרות בנשיא

 כל את המכלכלת הקופה, במפתח קות
 חשק כל היה לא למפא״י ישראל. מיפלגות

 עלה לכן גולדמן. נגד אישי לקרב לצאת
 יותר הרבה רעיון בן־גוריון נאמני בלב

 הם זו. לחזית הדתיים את לגייס :גאוני
 החייל עד זה בקרב ללחום מוכנים היו

האחרון, החילוני
 בשעת גולדמן סעד חטאיו, שאר בין

 ג׳ורג׳ הבישוף של שולחנו על ביקורו
 להאמין היה קשה בפסח. זה היה חכים.

 חוקי על הקפיד הקאתולי הבישוף כי
 את בשקט ביקשה מפא״י לפסה. הכשרות
במוס העניין את להעלות הדתיים שותפיה

בפר הפסח חילול שהרי הציוניים, דות
 המגבית להכנסות להזיק מוכרח הסיה

 באר- הדתיים בחוגים המאוחדת היהודית
צות־הברית.

 היה לא הדתיים לשותפים גם אולם
 בעל גולדמן, נחום עם לריב עז כה חשק

 בין עצמם את מצאו הם הציונית. הקופה
 כן על הדולרים. סדן ובין הקודש פטיש
 הוא החוכמה מן זה במיקרה כי סברו
שאי זה :שבאגדה הבנים כאחד לנהוג

לשאול. יודע נו

צנזורה
11

ת עשר קו ד 'החשובות ה
 בתל־אביב חן בקולנוע מוצג השבוע

 בכל הקולנוע ביקורת אשר בריטי, סרט
 אולם מצויין. כסרט אותו הגדירה העולם

 או ׳שפיי, גראף הימית המילחמה סרט
 כל כמעט חסר הינו הנהר, במישור הקרב

קולנועי-אמנותי. עדך
 הוא טהורה היסטורית שמבחינה ייתכן

 מגולל הוא שכן הדרישות, כל על עונה
 הצי אוניית פרשת את ובבהירות בפשטות
ה העולמית המילחמה שבתחילת הגרמני,

 הבריטיות המשא לאוניות ארבה שנייה
 את לטבע שהוכרחה עד אותן, והשמידה

פסי לוחמה של מתכסיס כתוצאה עצמה
כולוגית.
 מספק בריטית לאומית שמבחינה ייתכן

 הוא ואוהדיהם, האנגלים דרישות את הסרט
 של הנפלאה שבעמידתם הגבורה את מציג
 המיושנות, הסיור אוניות שלוש מלחי

שפיי. הגראף את לצוד שיצאו
 בישראל, מוצג שהוא כפי הסרט, אולם

 מעשה לכך גרם המיוחד. ערכו את איבד
ומחזות. סרטים לביקורת המועצה שעשתה

 מאנשי״ כולה כמעט המורכבת זו, מועצה
תחי החליטה ואנשי־ספרות, מחנכים רוח,

 שהוא משום כליל, הסרט את לפסול לה
 אנושי, באור גרמנים חיילים מיספר מציג
 אזרחי של ברגשותיהם לפגוע העלול דבר

ישראל.
 חוסר־ההגיון את הבינה המועצה אך

יש לאזרחי לבסוף והירשתה שבהחלטתה,
 את לא אך — הסרט את לראות ראל

 כעשר רק קוצצו הקרנתו ממשך כולו.
 כדי הספיקו אלו דקות עשר אולם דקות,
 ואת האנושי טעמו את מהסרט ליטול

מתו בהם אלה, קטעים דווקא כי ייחודו.
ורג מחשבות בעל כאדם האדיב גם אר

 מהצגת הסרט את העלו אשר הן שות,
 אמגותית ליצירה דוקומנטרית גבורה
נדירה.

אינח
ל ה המאמץ על ת

להח המשיכו ומכבי הפועל מתאגרפי
שד,מי תיקווה תוך בזירה, מהלומות ליף
 ללונדון. טיסה כרטיס יקבל להכות טיב

המז מודעות־ענק, פורסמו כבר בלונדון
 7.30 בשעה לבוא העיר תושבי את מינות

 שהכנסותיה לתחרות במאי 7,־ד של בבוקרו
בירו העברית לאוניברסיטה מוקדשות

שלים•
הרעש והפירסומת ההכנות למרות אך
 :אחד מדבר התחרות מארגני התעלמו נית,

 את הקובעת בינמשרדית, ועדה של קיומה
 לחוצלארץ. ספורט קבוצות של יציאתן

 רק לוועדה נמסר המיפגש קיום דבר
 ואז מאורגנת. היתה כבר שהתחרות אחרי

תת התחרות לפני ימים שבוע כי התברר
 גם אחרת, איגרוף תחרות בלונדון קיים
אומ יהיו מתאגרפיה ישראל. בחסות היא
 ל־ יוקדשו ההכנסות אולם מקומיים, נם

בנתניה. וינגייט החינוכית מידרשה
 תחרות החולף בשבוע נערכה כאשר

 אשר והפועל, מכבי מתאגרפי בין נוספת
 למתאג־ סופי נקודות בניצחון הסתיימה

 זכו הפועל שמתאגרפי למרות מכבי, רפי
 עודף בגלל נפסלו אך בזירה, בקרבות
 המתאגרפים התאמצו לא שוב משקלם,

 היה לא קודמות. כבתחרויות השתדלו ולא
 את לראות עתידים שהם ביטחון כל להם

לונדון.

אנשים
 כן־אליעזר, אריה חרות ח״כ •

 סיני, בשאלת לנגוע רוצה ״אני בכנסת:
 להתעצבן. שלא מפא״י חברי את ואבקש

 השם את יותר לשמוע יכולים לא אתם
 אליכם מדברים כאשר מאוד. מוזר סיני.

למ לשמוע, עדיין מוכנים אתם סג׳רה על
 40 הזאת השאלה על דיברו שכבר רות

שנה.״
 יוניצ׳י שימשון ד״ר חרות ח״כ •

כתח לו לבחור שר כל של ״זכותו נ מן
 אחת. למיפלגה השינאה את אישי ביב
 הפרטי, חשבונו על זאת לעשות עליו אבל
משלם־המיסים.״ חשבון על לא

היהאין לעצמו מוריק הגיבור־ ..חיים
 העולם ממנהיגי אחד את המראה זה, נדיר תצלום מופיע הזהב זרועות 1000 בכתבה
 בתשומת־ פעולתו אחרי עוקב חברו ידו. וריד לתוך הירואין מזריק הוא כאשר התחתון

הישראלי. הנרקומן את המשמשים שונים, בכלים להבחין ניתן השולחן על לב.




