
שהיה הוה 0(111:1 היה זה
 כדיוין, שנה 25 לפני השבוע אזר שראה הזה״ ״העולם גליון

 הרבנות איש איים ״מדוע הבותרת תחת כתבת־שער הביא
 התקפת־ על הקלעים מאחורי סיפור וכה מלחמת־אחים״, להצית
 ״כיפה הכותרת תחת הביא ״הנדון״ מדור החדשה• הדתית המצח

 הונף ״שוט הרשימה זה. בענייו המערכת עמדות את וכפיה״
 מיפי לאכיפת• מיבצע של בכיפות עסקה העוני״ שכונות על

 כסידרת המשיר כהן, שלום ראש־המערכת כירושלים. העיריה
 :והפעם כמוסקווה, הקומוניסטי הנוער מפסטיבל התרשמויותיו

 היה הדתי ההווי מן סיפור סובייטי״. כית־מישפט ״בתוככי
 מעללי־האהכה את שהביא רעהו״, אשת את שחמד ״החסיד

בגל. אפרים הרב של

 ״זכרונות בכיהרתו המשיך שטיינברג זאב לשעבר הבלש
 מדור האחורי״. הצמיג עקבות ״תעלומת הכיפור עם בלש״ של

 מדמויות כמה וכה ,5ה־ הטבכיה על כתכת־צכע הביא הספורט
במבכיה• המשתתפים

וחילוניים. דתיים בין ״מלהמת־אחים״ על :הגליון כשער

̂  אירח מרו דהאן * הנהן וויו שו אוהוחו
היוגה ותרגילי ריון1בךג * אברהם דויד שר ־ לחיים ״הדרר

העם
זורא כן־ כל דא

 במטה- טובה פיה נגעה כאילו זה היד,
 נעלמו הצללים במדינה. שלה הקסמים

 של בים טבעה כולה המדינה העין. מן
אורות.
 השנה ימות בכל המשרים המוסדות שני
וה בית־המישפט — האזרח על דיכאון

 כל עסקני רב. זמן מזה שבתו — כנסת
שאי דמויות ברובם הם גם — המפלגות

 הסתובבו — הלבבות את משמחות נם
 ב־ לכדור־הארץ, מסביב פורחים ככדורים

שונים. ובעסקים מישלחות
במאור המדינה התמלאה אלה כל •תחת

 האטום, מדעני כינוס וחיוביים. יפים עות
 של המדעי הכושר על הדגש את ששם

 ברמת־ נפתחה היום למחרת ננעל. ישראל.
הסו את כל לעיני שהבליטה המכביה, גן

 כעבור היהודי. העולם של הגדולה לידריות
 לתערוכת מעל הדגלים התנופפו יומיים
ה עולם של הבינלאומי המאורע תביל,

בולים.
 הנוראים הימים יהיו סימנים, כל לפי
השנה. של ביותר הטובים הימים הפעם

מדיניוח
כבית-קברות כהן

 לקרן־זווית נדחקה קטנה, היתה הידיעה
מ ד,לה תוכנה אולם העיתונים. בעמודי
 האלג׳יריים לוחמי־השיחרור נציג הפכני:
 את ביקש ישראל, למשלחת פנה באו״ם
 על אלג׳ידיה, עתיד על בוויכוח עזרתה

 עם ישראל של הידידותיים' יחסיה אף
צרפת.

בכתפי משכו רק מישרד־החוץ אנשי
 במידה בצרפת כיום קשורה ישראל — הם

 ראו לא הם תימרין. אף מאפשרת שאינה
 בשנים הראשונה הפעם זו להם, הוצעה כי

מח לעשות זהב של הזדמנות האחרונות,
 זו לתמוך הערבי, בעולם שתהדהד ווה

 בתנועת־שיחרור בגלוי הראשונה הפעם
ערבית.
 מניחה היתד, ישראל, זאת עשתה אילו

 הגוש אל הראשון הגשר יסודות את
 אפריקה, בצפון עתה הקם הגדול, הערבי

 הראשונה בפעם טוניסיה. ועד ממארוקו
 במחנה' דריסת־רגל לעצמה קונה היתה

 השולטים ואסיה. אפריקה עמי של הגדול
שמבטי המדינה, מנהיגי רוב אולם באו״ם.

 הבינו לא השוקעת, באירופה נעוצים הם
כרגיל. הוחמצה היא ההזדמנות. גודל את

 אחד איש רק עבה. בעור חצים
מי כמה השבוע השמיע ישראל ממנהיגי

 העתיד. אל נשואות עיניו כי שהעידו לים
 ועסקן בונה סולד ממלכת נסיך הכהן, דויד

חגי בלונדון הכריז מפא״י, ישל יוצא־דופן
 כוזבת תיקווה לתלות אסור כי גית.

וצרפת. ישראל בין ביחסים
זו, למטרה בחר 59ה־ בן שהכהן הבימה,

 המשלחת ראש ביותר. מתאימה היתה לא
 וחבר בבריטניה הכנסת של הפרלמנטרית

 את אמר או״ם, לעצרת ישראל משלחת
הברי הציונות מנהיגי לפני דווקא דבריו
 בלתי-דיפלומ- בחירה למרות אולם טית.
 בגינוני־טקס המואס הדיפלומט של זו, טית

עמוק. תוכן בעל דבריו היו דיפלומטיים,
 מעורר שהכהן הראשונה הפעם זו אין

מישרד־ של בית־ד,קברות בשלוות מהומה
90

 בן־גוריון) דויד של (ובקבוצת־החצר החוץ
שנ לפני מרחיקי־ראות. דברים בהשמיעו

 עדיין אז שרת, משה עם התנגש תיים
 ביחסי חדש דף לפתוח כשתבע שר־החוץ,

 לקראת בצעד העממית, סין עם ישראל
 האפרו-אסיאתי. בגוש המדינה השתלבות

 כציר מתפקידו אז שוחרר מכך כתוצאה
בבורמה. ישראל

 הכהן. נגד גדולה צעקה קמה הפעם גם
 להחזירו דרשו הכלליים והציונים חרות

 חציהם. את בו ירו העיתונים רוב לארץ.
 מאוד עבה עור לו שיש אדם הכהן, אולם
 במיוחד. התרשם לא לביקורת־סרק, ביחס
 יהיה שם לאמריקה, בדרכו המשיך הוא

 הוא גם שהזהיר אחר, מנהיג בקירבת
 ד״ר צרפת: עם ביחסים אשליות מפני
 ישראל השתלבות חסיד גולדמן, נחום

באסיה.

אילח
היום בצהרי
 כובע־בו- חבושי ואנשי־עסקים, בוקרים

בא מצטופפים אקדחים, וחגורים קרים
 ״האם :נרגש מנהיגם, עומד במרכז פילה.

 אם !״לא :שואל הוא ״1 להם נשתוק
אנח נחסל בהם׳ לטפל יכול אינו השריף

״הפושעים את נו הגברים. משיבים !
 שמם שתרגום — הוויג׳ילנטים הם אלה

 המהווים — ״השומרים״ הוא המילולי
 על הגון סרט כל של בלתי־נפרד חלק

 את הלוקחים אזרחים :הפרוע המערב
 לקחת יכול אינו כשהחוק לידיים, החוק

בידיו. העניינים את
 תחת באילת. דומה דבר אירע השבוע
 תחנת״המישטרה סביב הצטופפו הבוקרים,

 שקיבלו רגילים, תושבים עשרות הקטנה
בער יטבתה אנשי מבין רצינית תגבורת

ציד־אדם, למישטרה להציע באו הם בה.

 מוראה את שהטילה פושעים כנופיית נגד
הדרום. נמל על

 ימים חודש לפני לאילת. כא מלך
 (״חיים חיים שחרחר. ענק לאילת הגיע

 מששה עתה זה השתחרר דהאן הגדול״)
 משכרים. סמים החזקת בעוון מאסר חודשי
חדש. פרק לפתוח החליט לפניו כרבים
 הנחושת במיפעל לעבוד שתחת אלא

 יפו של חשטח־הגדול סלך קיבץ בתימנע,
צעי ביריונים ׳שיל גדולה חבורה לשעבר

נפתח. הגדול חיים של החדש הדף רים.
 סיפורי־ במהרד, נרשמו הדף פני על

 של הקרה ובזיעה בדם שיכתבו זוועה,
 התפרצה תושבים, היכתה הכנופיה הפחד.

בדי שפטים עשתה ולמיסעדות, לחנויות
 מלך ״הייתי לתחנת־המישטרה. הסמוכה רה

 אני ״עכשיו חיים, הכריז השטח־הגדול״,
אילת!״ מלך

 השיבה התושבים, של העזרה לקריאת
שוטרים. ד! אין :בחוסר־אונים המישטרה
 גב נשבר השבוע כלילה. אנשים

הכ חברי 12 :האחרון הקש ד,נגבי. הגמל
 המקומיים, בבתי־הקפה התהוללו נופיה
 באחת 17 בת עובדת תפסו רהיטים, ניפצו

 הוויג׳י- זה. אחר בזה אנסוה המיסעדווו,
לפעולה. יצאו אילת של לנסים

הת בן־יהושע דב והסמל בוגלר הקצין
 12 לפעולה. ויצאו האזרחים, ״בראש ייצבו

הגדול. חיים ביניהם נעצרו, האנסים
 השילטונות גם התעוררו השבוע בסוף

ד,מנ מימי תקנות על בהסתמכו לפעולה.
 מאילת לגרש המחוז קצין ציווה דט׳

ביריונים. שמונה
חדש. למלך מחכים באילת

חעופה
לאילת כמו

הוסיפו העולם ברחבי הנסיעות סוכני

ס ומדוע  ש8א א״
ת בנו ת הר צי ה ל

1041 הזה׳׳ ״העולם
18.9.1957:תאריך

 חדשה צבעונית דפדפת לדוכניהם השבוע
 לטוס, למתעתדים הציעה היא ללקוחותיהם.

 והמהיר השקט הגדול, במטוס לבחור
האז התעופה בשרות אי־פעם שטס ביותר
 על־ידי שהוצאה דפדפת זאת היתה רחית•
מל. אד הישראלית התעופה חברת

 גמע ומבריק, נוצץ עצמו, הענק המטוס
 לונדון בין הדרך את השבוע בתחילת

 הנסיעה זמן — דקות 39ו־ שעות 5ב־ ולוד
לה כדי ביותר המהירה למכונית הדרוש

 מחצית היה זה זמן לאילת. מתל-אביב גיע
 אותו את לעבור כה עד שנדרש הזמן

 ציפו בלוד קונסטליישון. במטוס המרחק
לבואו. איש 3000

 הוא השיא, את ׳ששבר ענק־השחקים,
בשי מסוגו הראשון ,710 בריטניה מטוס
אזרחית. חברה רות

 הבריטית, בריסטול מתוצרת בריטניה
 שהוא מנוע בעזרת זאת לעשות הצליח
 מעבר שלב מעין וסילון, מדחף של שילוב

המ מהירותו מחר. של מטוסיו־,סילון אל
לשעה• קילומטר 650 : מוצעת

החב היתר, אל־על שווים. כין שווה
 זה, מטוס לרכוש שהצליחה הראשונה רה

 השנה. סוף לפני מיסחרי לשירות שיוכנס
 לקבל החברה עומדת הקרובים בחודשים

 תפגד ולא סוג, מאותו מטוסים שני עוד
 באיכות העולמיות חברות־ד,תעופה אחרי

מטוסיה.
ישי מקומות 90 המכיל המטוס, הכנסת

 הבלתי תקציבה איזון על לאל תבטיח בה׳
מאוזן.

אנשים
הצ על כאדר יוחנן חרות ח״כ י•
 מדיניות) :(ראה הכהן דויד שד הרתו

 צרפת: עם הברית של ביציבותה שפיקפק
הורס.״ שולל הוא בונה, סולל אינו ״הכהן

בכ תל־אביב הפועל קבוצת שוער י•
כ דורגל ק ע כ, י רו דו  שקבוצתו אחרי חו

הצרפ הכדורגל קבוצת נגד 6:0 הפסידה
 לעלות חוצפה זאת ״היתה :לאנס תית

 עשן — תתייאש אל אבל נגדם. לשחק
שש." לאנס

 השבוע שהטיס על אל מטוס צוות 0,
 לונדון,—ניו-יורק בקו החברה מטוס את

 ביותר הפרוע הנוסע את הטיסה בתום בחר
 עלה האיש על. אל במטוסי אי־פעם שטם

 לו, לא מקום תפס בניו״יורק, למטוס
 כל במשך שערודיה הקים לפנותו, סירב

בתו שזכה האיש לונדון. עד הטיסה זמן
ץ, כן־ דן : אר מו  באד־ מעריב כתב א

צות־הברית.
 של הראש על העמידה תרגילי •

 היו לא כן־גוריון דויד ראש־הממשלה
 בעת ראש־ד,ממשלה של היחידים עיסוקיו

שר גם שוהה במלון איתו יחד חופשתו.
 ניסה בן־גוריון שפירא. משה ד,דתות,

 וכשלא יוגה, תרגילי שפירא את ללמד
 על ספר לקריאה לו נתן בכך, הצליח
מריבה. איש בשם הפראנקים, תקופת

 של המבדחות העוללות אחת על •
 השבוע סיפר במוסקווה, הנוער פסטיבל

 לגבול כשהגיעו :מטמדר יורם הסופר
 בעיר סיור מטמור ערך בולגריד,־רומניה

 קדמון. חיה המשוררת בחברת רוסה,
 ומוע- קאבארטים של ברובע סיירו הם

 פרוצות בשתי הבחינו ולפתע דוני־לילה,
 המרזח, מבית היוצאות ושיכורות זקנות
למ יורם אמר ומחרפות. מגדפות כשהן

 אומרת את מה ״נו, הקומוניסטית: שוררת
 מט- לדברי קדמון חיה נאנחה זה?״ על

ר: פועלות״. ״כן, מו


