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 הביא בדיור, שנה 25 לפני השבוע שראודאור הזוד גיליון.העולם

 אוניית של הסלגת־המוות על סנסאציוניים גילויים ובה כתבת־שער
 מראשי בן־אליעזר, אריה דדם היה הבתבה מחבר .אלטלנוד. האצ״ל
 הביאה נפש- עד .מים הכותרת תחת בכנסת. חרות סיעת

 .הסיזון בסידרה השניה הכתבה את ורד תתי כתבת־השבועון
 דווח קיי דני היהודי־אמריקאי הקומיקאי של בארץ ביקורו על בטבריה־.

בידי שנוצל שוטר מיזרחי, יעקב לדני־. עליז .לינץ• הכותרת תחת
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 .למה הכותרת תחת טיפות את הביא התפקיד, לחובת מעל מפקדיו
בני?־ בוכד״ אתה

האצ״ל.אלטלנזד. ספינת הגיליון: בשעה

 תחבורה על * השחורה״ ״היד אצבשת
ורב אב־שבור על ★ 1959 בשבתות
שגוון

האצבעות ריקוד
 מרעותה אחת שונות כף־היד שאצבעות כשם

 עצמם המכינים היר־השחורה, קבוצת חברי גם ת
 הזמן, בבוא השילטון את לתפוס הקלעים מאחות
 איש שלהם ובאינטרסים בהשקפותיהם נפתים
מרעהו.

 חבריו על־ידי שהורחק אבריאל, אהוד
 מזה בקינאה, סוקר בבית מקערת־השילטון

 בוחשות חבריו אצבעות איך לשנתיים, קרוב
 נתחים ויותר ביותר זוכות בקלחת, בעירנות

 שבתפקידו עצמו, אבריאל מהשלל. שמנים
 לישראל לפלס היה חייב בגאנה ישראל כשגריר

ל לאפריקה, דרכה את חזרה על דעתו את נותן ת

 וראש־ שתהביטחון מיטיבו, מיוחדת, כוונה
בן־גוריון. דויד הממשלה
 הותעו המציאה, על קפצו מישרתהחוץ אנשי

 הצהריים של במהדורת־החדשות יום, באותו כבר
 ימים בישראל יבקר אבתאל כי ישראל, בקול

לגאנה. מייד יחזור בלבד, ספורים
 בפרשה קשור עצמו למצוא העלול אבריאל

 עתה יספור •, השילטון תפיסת של המסעית
 שהותו ימי את האחת, ידו אצבעות על פעמיים,
בישראל.

עיתונות
אחד בכיוון תנועה

חיפה לעיר הותירה הבריטי המנדט ממשלת

 אף מהם אחדים באוטובוסים. לנווודשאנן, כמו
 או טבריה נצרת, עד באוטובוסים להרחיק יכלו

נהריה.
 פרוזאית היתה הממונע האנאכרוניזם סיבת

 ערביות חברות התחרו המנדט בתקופת למדי.
 בעיר־ התחבורה על היהודיים בקואופרטיבים

 בולט, יתרון מהערבים למנוע כדי הכרמל.
 עיניה את בחיפה הראשית הרבנות העלימה

היהודית. מהתחבורה
סטאטוס־ אוטובוסים. תמורת רבבת

 של בהסכמתם אף להתקיים המשיך זה קוו
 אותה חברי העירונית. הקואליציה חברי הדתיים,

 שגם הם אגודת״ישראל, פועלי אנשי קואליציה,
 בפני העומד חיפו־* עיריית ראש חושי, לאבא יעצו

 לפנות התחתית, הרכבת של השלמתה
הרכבת הפעלת לגבי חיפה לרבני בהצעת״הסכם

ד וראש״הממשלה, קיי, דני אמריקאי, היהודי מיקאי הפגישה י 11ק דני את מצחיק בן־גוויון  בו״גוריון, דוי
זאת. למנוע בו־גוריון פולה מאמצי למרות הצלמים, בידי הונצחה הקו־ בין ■

 יותר קרובה גישה לעצמו לפלס הביתה, קרובה
המדיני. למיטבח

 שנת־הבחירות, נראתה קרובה כהזדמנות
 עתיד הוא כי לחבריו רמז הוא הסף. על העומדת

 ביקש ממושכת, לחופשת־מולדת בקרוב לחזור
הקערה. ליד מקומו את לפנות מהם

 ידידיו בעיני רק לא לצנינים היתה זו חזרה
 יותר הקשישים חברירלמיפלגה גם הצעירים.

 של ימינו יד שהיה מי של חזרתו על בחשש הביטו
 לאבריאל הריץ מישרד־החוץ שר־הביסחון.

 בגיניאה ממושך לביקור להתכונן דחופה הוראה
 לעשות בעצמאותה, מקרוב זה שזכתה הצרפתית,

 .עם בר־קיימא קשר לקשירת שאפשר מה כל את
החדשה. האפריקאית המדינה

 התפעל לא אבריאל בלתי־צסוייה. עזרה
 כי עליו לממונים הודיע הוא זו. דחופה מהוראה

 בדרכו גיניאה, בבירת קצר ביקור יערוך אמנם
 זמן בארץ ישהה כי רעתו על עמד אך לישראל,

 אומר )41( הצעיר הדיפלומט כי נראה, היה רב.
 השלל חלוקת לפני מחיר, בכל ארצה להגיע

המחודשת.
 בא אבריאל של החוששים ידידיו של לעזרתם

 בתחילת אופוזיציוני. עיתון דווקא השבוע
 כי ראשית, בכותרת חרות, עיתון פירסם השבוע

 קשור הוא כי כך על רמז מגאנה. יוחזר אבריאל
בלי החודש, שעורר השילטון תפיסת בפרשת

 הארץ ערי שביתר בעוד מאוד: נכבדת ירושה
 או ברגליהם להיעזר התושבים נאלצו הגדולות

 בשבת למקום ממקום לנוע כדי במוניות־השרות
לבת־גלים, לנסוע חובבי־הטיול חיפה אזרחי יכלו
 באחרונה שרק לפרשה הכוונה *

 של בשמם אבריאל, כאשר שוב, נתפרסמה
 פרס דיין,שימעון החצר״(משה קבוצת.צעירי

 לחולל בךטריון לדויד הציע ואחרים)
 הדמוקרטיה את לבטל שנועדה הפיכה,

בישראל.

בשבת.
 הסתננה ביותר, אישית היתה שהפנייה למרות

 הרבנות אחרונות. ידיעות דפי אל הידיעה
 מעצם רק נפגעת עצמה שראתה בחיפה, הראשית

 בנידון, להסכם עימה להגיע ינסה חושי כי החשד
 ידיעה להכחיש למערכת נמרצת בתביעה פנתה

 בכל זו הכחשה תפרסם היא איימה, אחרת, זו.
 יודקובסקי, דוב המחרת. יום של עיתוני־הבוקר
 האחרונות, ידיעות של הנמרץ ראש־המערכת

הוותיק העיתונאי בבירה, הבכיר כתבו על הטיל

אחו׳ שנה 25 היום:
לפאריס מהפסנתר

 ריקה הזמרת היתה נעים לא המה,במצב הסיפור הובא שנה, 25 לפני השבוע אנשים, במדור
 ליווה בו הפסנתר כי התברר התיאטרון. במועדון להופעתה כרגיל אחד יום כשבאה זראי,
 הקשר נותק וכאשר הקאמרי, לתיאטרון שייר היה הפסנתר כי הסתבר נעלם. בעלה, אותה

הפסנתר. את הקאמרי אנשי נטלו התיאטרון. ומועדון התיאסדון נין
 התגרשה בפאריס, להתגורר זראי ריקה עברה הפסנתר עם האירוע אחרי השנים 25 במהלך

בצרפת. הראשונה מהשורה לזמרת והפכה בפאריס), מתגורר הוא זראי(שאף יוחנן מבעלת
 היזלוויהט מערוצי אחד עבור ישראל, על סרט ומפיקה בארץ ודאי מבקרת אלה בימים

בצרפת.

 הפרשה את לחקור ברש מנחם והממושקף,
בירושלים. ברבנות־הראשית

 להבריק ברש היה יכול מעטות שעות כעבור
 הרבנות תביעת את ידחה כי ליודקובסקי

הרבנות של פנייתה העתק היה בידו בחיפאית:

אנשים
 בר־יהוד־מ ישראל ■הפנים, שר 9
 המיליונר ניצח שבאמריקה .כשם

 על־ידי הארימן המיליונר את רוקפלר
 החשיבות את ראשון שהבין כך,

 היהודים אצל לאטקעס שבאכילת
 מראת כפי לנו, גם יהיו כך בגיו־יורק

 פלאפל אכילת בזכות ראשי־עידיות
שונות.' עדות אצל וקדעפלך

 המבקשת בירושלים, הראשית הרבנות אל בחיפה
חושי. של הצעתו לגבי מהירה חוות־דעת

מישפט
לאב־שכול זקן

 על )45( הס לישראל גמלה מדינת־ישראל
 בדרך במילחמת־העצמאות, מרדכי, בנו, נפילת
 בגיבעת־עליה דיור לרשותו העמידה היא משלה:

 הם, של בריורו שטיפל מישרד־הביטחון, ביפו.
 במקום יקים השכול האב כי אפילו הסכים

מרדכי. בנו שם על בית־כנסת
 למישרד־ הס פנה מוכן, היה שהכל אחרי
 החדש בית־הכנסת הקמת על לו הודיע הדתות,
 מצירו מישרד־הדתות גיבעת־עליה. לתושבי

 והבטיח בית־הכנסת כרב באב׳׳ד משה את מינה
 החדש. הקדוש למקום עזרתו את

 קדיש לומר בנו, לנפילת השנה ביום הס, כשניסה
הרב. זאת מנע לתורה, ולעלות בציבור

שחזר סוף
 לבקי־ מאפריקה בא חשוב אורח
 את הדיילת לו הגישה במטוס במדינה
 מבט העיף הנוסע הארוחות. תפריט

 האף: את ועיקם לו המוצעים במעדנים
אלי  לא הדיילת טעיפז' יותר משהו יש .

 רשימת־ את לו והגישה הרבה היססה
הנוסעים•

 הגיע הסיכסוך כחוץ. נשארה הרבנית
 בעלי־הדץ שני עמדו השבוע בית־המישפט. עד

טע בפניו הרצו תל־אביבי, שופט־שלום לפני
 זקן. אין להס בעדותה: הרבנית קבעה נותיהם.

כשליח־ציבור. לדוכן לעלות יכול לא הוא
 מספסלי־הקהל. אף דעתה לחוות המשיכה היא

 ברצינות ספק בהלצה, ספק — השופט כשהציע
 להתפלל הזכות את יקבל וכך זקן יגדל הס כי —

 הרבנית מחאה בנו, על־שם שנקרא בבית־הכנסת
בהתלהבות. כפיים

 לשני וקרא הפסקה על הכריז השופט
 בחוץ. נותרה הרבנית ללישכתו. בעלי־הריב

 ורשאי השופט היה יכול ההפסקה, כשהסתיימה
 לשמור התחייבו הצדדים שני פשרה. על להודיע

 על זכויות יהיו לא להס הקדוש. המקום שלום על
המתפללים. משאר יותר בית״הכנסת
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