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מרגיות

שטה מכלא הבריחה

ועדת״התחרות: על־ידי שנבחרו ;1958 מתנועות המועמדות
ת והתלמידה נויפלד תלמה התלמידה זמיר, שרה הפקידה הודי  בילמו הנבחרות את מזור. י

שנה. 25 לפני השבוע בארץ בבתי־הקולנוע שהוקרן .כרמל; של הקולנוע ליומן

 פירשם שאותה זו, מפה
 לפני השבוע הזה' .העולם

 את תיארה שנה, 25
 של הפושעת אחריותם
 שבו לכלא, האחראים
 ומדידת בריחת התרחשה
 מהוכחות כמה אסירים.

,2 מסי עמדה המפה:
 העלימה, הימנית שבפינה

 של הדלת על שולטת אינה
 המצויינת הפנימית, החצר
 את מסמן ג מסי .1 במס׳

 פ ומס' היומנאי של מקומו
 האסירים הנשק. מחסן את

 הניעו ג, מס׳ דלת דדך עברו
 היומנאי את הרגו ,3 למס׳

שדדו  הנשק. מחסן את ו
 השמאלית בפינה במפה

 נתיב מסומן העליונה
 האסירים של הבריחה

המורדים.

 ההסכם: כשרות בדבר לספקות מקום היה לא
 הודפס בדבר הנוגעים הצדדים שני בין ההסכם
 הסתדרות מרכז של רשמי נייר גבי על ונחתם

המורים.
 המרכז, מזכיר לווין, לשלום היו זאת, בכל
 על המליץ לא המורים .מרם מרובים: ספיקות

 החינוך: בהד לווץ הודיע קייטנה,' שום
 להשתמש רשאית היתה לא שימשון .קייטנת

 המורים״.' הסתדרות מרכז בשם במודעותיה
 המרכז, של רשמי נייר הגיע זאת בכל כיצד
האמור? ההסכם על הלפרין עם שחתם מי לידי.

 לדעת מספיקים, נימוקים היו המורים למרכז
 לנו נתן לא .הלפרין שעשו: מה לעשות עובדיו,
 לא ההסכם. את הפר הוא פירסומת. מספיק
 שלחנו לא כך ומשום פירסומת מספיק קיבלנו

 אלוני הסביר תליל,״ בימאי את אליו
 הוא המורים. הסתדרות מרכז
 עלול שהיה קטן פרט

כולה: הפרשה
 על והודיע שימשוך, בקייטנת להדריך מעולם
 המרכז ולראשי תליל למנהלי המפורש סירובו
כך. על ידע עצמו שהלפרין מבלי כאחד,

 1090 הזה״ ״העולם
20.8.1958 תאריך:

 הוא תשובה. שום לווין לשלום היתה לא כך על
במאמרו. זו עובדה הזכיר לא אף

 פשוטה באמת היתה העניינים השתלשלות
 פרטיות קייטנות בעלי שמורים אחרי ביותר:
 שהופצו המורים מרכז המלצות על חמס זעקו

 למרות המרכז. נרתע שימשוך, קייטנות על־ידי
 רשמי, הסכם על חתמו המוסמכים שנציגיו

 ובימאי תליל אנשי בו. להכיר לווין סירב
לקייטנה. הגיעו לא לילדים התיאטרון

 סיפר הטוב,' לשמי עצום נזק גרמו ״הם
 במחזור נפשו ילדים 1400 אשר הלפרין,
 צריך ״הייתי הגדולה, קייטנתו של הראשון
הפרטי.' חשבוני על בימאי לשכור

?

-

אנשים
 ספיר: פינחס שד־זזמימזדזהתעשיה •
 אני בעיתונות מסויימיס מאמרים קריאת ״אחרי

 קיום, זכות לו אץ בארצנו ענף שום כי מתרשם
מהעיתונות.' חוץ

 שר־הכריאות עם המשבר־הממשלתי על •
 עברית ברית בכינוס בורג, יוסף הד׳ר

 הישוב: את הסעירה ״ברית־המילה עולמית:
 ואילו המיזרודהתיכון, את הסעירה ברית־בגדאד

 את להסעיר חייבת העולמית העברית הברית
הגולה.' תפוצות

 התנ׳ך חתן של המפורסמת בשיחתו •
 רדד התעקש ראש־הממשלה, עם חכם עמום

 הוא היה החדשה בתקופה כי לקבוע בן־גוריון
 ורק עמוס, השם את לבנו שבחר הראשון
 עמוס אולם פופולארי. זה שם הפך יותר מאוחר

 יוצאי בץ כי לו הוכיח טעותו. על העמידו חכם
 ונהפוץ מקובל הוא עמוס השם צפודאפריקה

בשנים. מאות מזה
 נתן למשורר היתה טובה מילה •

 המכונה בך־נחום, עדה בשביל אלתרמן
 : בשימלת־שק אותה כשראה השמנה' ״ערה

הפסים." מן לרדת לא ״תיזהרי

 הקדיש בדיוק שנה 25 לפני השבוע שראה־אור הדד גליון.העולם
 של זכייתו לסיכויי חכם־ עמום התנ״ך הכותרת.חתן תחת בתבת־שער 1

 מגעי בסידרת השלישי החלק העולמי. בתואר הישראלי התנ״ף חתן
 קלמן של ברשימתו הובא ישראל, שילטונות עם העיראקית המחתרת

 עסקו אלה הצעות כי מתברר, הסידרה מתוך מתערנד. .בן־גוריון כץ,
 לכן קודם שבועות כמה לחולל שהצליחה המחתרת מצד שלום, בהצעות

שאטה־ .שערוריית הכותרת תחת תחקיר כתבת בעיראק. הפיכה |
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 זה. בכלא שהתחוללה במרידה שירותי־הביטחון מוזדלי כל על דיווחה
חכם. עמום הישראלי התנ׳ך חתן הגליון: בשער

 >958 קייטנות * לשדו□ הפנים עםו
השמנה .עדה עד אלתרמז נתז

מדבר זרו
 בין שלום לידי להביא שאפשר מקווה .אני
 אשר ההסכם פירטי יהיו ערב. ומדינות וראל

 להתקיים תמשיך שישראל יהיה פירושו זיו,
 מסביב המדינות כל ובכלל — ערב מדינות :י

בקיומה.' יכירו
 אלה מישפטים נהרו ג׳ווהרלל הפליט כאשר

 לפני שלו, השבועית ןמסיבת־העיתונאים
 בהיותו כי פצצה. זורק שהוא ידע בועיים,

 הניטראלי המחנה של הבלתי־מוכתר |מלך
 היא שלו, מעמודי״התווו שאחד |עולם,

 עבד גמאל של המאוחדת הערבית ריפובליקה
 עצום. הד נהרו של לקולו היה ל־נאצר,
 האדם, במיסדרונות אהדה. כלי הכרה

 גרמה מדינות, תריסר של מישרדי־החוץ
 כי הבינו הכל נרגשות. ללחישות הכרזה
סימן־דרך. מהווה הצהרה
 בראשית עוד בישראל אמנם הכירה הודו
 עימה כוננה לא מעולם אך העצמאי, יומה
 גילוי שום לה גילתה לא דיפלומאטיים, זסים

השאר: בין רבות. היו לכך הסיבות אהדה. זל
 החש גדול, מוסלמי מיעוט יש בהודו •
 רצה לא נהרו הערבי. לעולם עמוקה קה

 אויבתו־ בידי נשק לתת זה, מיעוט הרגיז
המוסלמית. פקיסתאן ממשלת — נפש
 העולם הניטראלי(מדינות המחנה בראש •

 ולא הערבים, לתמיכת נהרו נזקק שלישי)
 במרחב לשמש שיכלה הכרזה להשמיע צה
 גמאל שותפו נגד חסידי־המערב, בידי שק
אל־נאצר. בד

 את שנה 20 לפני עוד הביע עצמו נהרו •
 סוכן הוא בישראל העברי הישוב כי דיעה

 הברי־ על־ידי שטופח ומשרתו, אימפריאליזם
 שהליגה כשם המרחב, לפיצול לגרום כדי ים

הודו. את לפצל כדי על״ידם טופחה מוסלמית
 לא החדשה ההכרזה אחרי ישיר״. ״מגע

 מיוחדת בהפגנת״סולידאריות הדוחות. יגעו
 מארוקו, מצריים, שגרירי נהרו לפני תייצבו
 אחרי הבהרה. יחדיו ותבעו וסודאן, עודיה
 על שבאו אמנם הודיעו י הסורית פגישה
 מדבריו בו חזר לא נהרו אך — יפוקם

קודמים.
 הכרזה השבוע נהח השמיע זאת תחת
 תוכנה: ההודי. בפרלמנט רשמית הפעם יספת,

 ללא־הסדר במרחב שלום יכון א
 על להתבסס חייב במרחב ההסדר ארץ־ישראל.

 הדחף שהיא הערבית, הלאומית בתנועה זכרה
ישיר •מגע מתור לבוא צריד הוא בו. מרכזי

 נהרו, בהכרזת זו כוונה הסתתרה אומנם אם
 שהושמעה לדיעה, אישור בכך יש הרי

 ועל־ידי השמית' ״הפעולה על־ידי באחרונה
 גולדמן, נחום ד״ר הציוני, הקונגרס נשיא

 ישראל מצד ניטראלית מדיניות כי שטענו
 ישראל בין נהרו של לתיווכו להביא עשוייה
הערבי. הלאומני והמחנה

ש311ה אחרי
 ורפאל המורים הסתדרות מרכז בין ההסכם

 הסתדרות מרכז בהחלט: ובהיר ברור היה הלפרין
 קייטנת וקייטנתו, הלפרין לרשות יעמיד המורים

 תמורת תליל, עובדי צוות את שימשוך,
הילדים. לתיאטרון ורעשנים מתאימה פירסומת

 לא הוסיף, אולם, בדבר." הנוגעות המדינות בין
 בץ רשמי שלום ליזום השעה עדיין הגיעה
 זו שעה הגלוי: הרמז ערב. ומדינות ישראל
 הערבית, הלאומית התנועה תמגר כאשר תגיע

במרחב. יריביה את סופית נאצר, של בהנהגתו
 פוליטית אישיות המחר. של המתווך

 כאלה הכרזות משמיעה אינה נהרו כמו מנוסה
 פניה שום אליו באה לא מוחשית. כוונה ללא
 היתה יכולה לכן ישראלי. ממשלתי גורם מצד

 עם סודי ממגע כתוצאה רק לבוא ההודעה
 היה יכול לא פנים שבשום מאחר מצריים.

 ספק אין אל־נאצר, עבד הסכמת ללא להשמיעה
 מצד תמרון בעקיפין, לפחות כוללת, שהיא

בקאהיר. השליט
 אל־נאצר עבד אחת: אפשרית השערה

 כל על נערץ אןש שהוא בנהרו, השתמש
 הקרקע את להכשיר כדי הערביים, הלאומנים
 לקראת כלשהו לצעד בעולם־הערבי הנפשית

 היתה לא הרי הדבר, כן אם ישראל. עם הסדר
 כולל, לשלום הסתם מן אל־נאצר עבד כוונת

 נהרו, של הנוסח לפי הגיעה; ״טרם ששעתו
 שליט יעז שאותו כלשהו, חלקי להסדר אלא

 הערבי בעולם שעמדתו אחרי ליזום מצריים
ובלתי־מעורערת. יציבה תהיה
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