
שהיה שוש ם9השה היה וה
 הובאה שנה, 25 לפני השבוע אור שראה הזוד .העולם בגיליון

 מתוך ודמויות פרקים השוואת ובה במראה״, — דיין כתבת־השער.יעל
 ביניהן במציאות, דמויות עם במראה״ חדשות .פנים ספר־בתוליה

 .הם הכותרת תחת • דיין משה (מיל׳) רב־אלוף אביה של דמותו
 מימדי אודות מדהים מידע שבה גדולה, בתבת־תחקיר הובאה יורדים!־,
 כמה של פרופילים גם הובאו בכתבה .50דד שנות לסוף נכח הירידה,

 תחת • האצ״ל של הראשון מפקדו תהומי, אברהם ביניהם מהיורדים,
בין אלים כדורגל עימות סיפור הובא ביפו־ השדים .מחול הכותרת
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 • היפואי כר־הדשא על תל־אביב־ ו.הםועל חיפה־ .הפועל קבוצות
דיין. יעל צוערת־סופרת הגיליון: בשער

 .מעריב״ מידחמת השילומים עד הגרמני הקרב
התקציב את אשכול י1ל איזן ביצר אחרונות״ ב״ידישת

דיבה והוצאת שוחד
 מאבק־האיתנים פרטי נודעו לא מעולם
 גרמניה ממשלת של בחדרי־חדריה שהתנהל

 אולם ישראל. ממשלת עם הסכם־השילומים סביב
 הגרמנית, דעת־הקהל את עתה מרתק אחד פרט

 עומד במרכזו זה. סודי קרב על מסויים אור ושופך
 מחלקת מנהל לשעבר שטארק, האנס אחד

המערב־גרמני. המשק במישרד הקרוב המיזרח
 לפרקליט שטארק הגיש שנים חמש לפני
 ״אלמונים״. נגד פרטית קובלנה הגרמני המדינה

 האלמונים הפרטים: הוצאת־דיבה. האישום:
 הגרמנית, הממשלה במישרדי יד, מיד העבירו
שוחד קיבל שטארק כי נאמר שבו מיסמך

 מיסטר־ כנגד המזל. שיחק לא לממשלה אולם
 הסוציאליסטי בית״הנבחרים ציר שלף השר,

 לשטארק רישמית הוצע שבו מיסמך־נגדי,
 על שיוותר בתנאי בבגדאד, כשגריר להתמנות
האישום.

 שלושת נגד המישפט סער. הפרלמנט
 ההתעניינות מרכז להיות מבטיח הדיפלומאטים

הגרמני הציבור יצטרך כך כדי תוך הלאומית.

 ימיה את תיאר שבו שנה, לפני שהופיע שנבל,
 שבו היום מן — פראנק אנה של האחרונים

הושמדה. שבו ליום ועד היומן מסתיים
 דיין, יעל של תמונתה קישטה המכריע ביום
 ואילו מעריב, עמודי את כובע־פלרה חבושת

 ידיעות עמודי את פראנק אנה של הנוגה תמונתה
 יום. באותו החלו הפירסומים שני אחרונות.
הקורא יוכל לא המזל, לרוע מסה. מול אדם

ם^ האוויר הי ־;;;ל ו
 לרב״ נישאה דיילות־האוויר, מלכת התואר
ג׳ייקובסון. לקי ישראל, א/ק של החובל

 הסכם־ חתימת נגד ללחום כדי מהמצרים
ישראל. עם השילומים

 במישרד־החוץ בכירים פקידים שטארק: טען
 חוזה־השילומים, תומכי עם שנימנו הגרמני,

 העבירו אותו לבדוק ובלי הזה, המיסמך את השיגו
מישרתו. את איבד מכר כתוצאה למעלה. אותו

הגר פרקליט־המדינה בבגדאד. שגריר
 את שקיבל אחרי חוכמות. יודע אינו מני

 כתוצאה רישמית. בחקירה פתח הקובלנה,
 מישפט שנים, חמש כעבור הוגש, זו מחקירה

 בחיים בכירים אישים שלושה נגד פלילי
 האל־ פרופסור השלושה: בגרמניה. המדיניים

 הגרמני, מישרד־החוץ מנכ״ל לשעבר שטיין,
 האירופי, הכלכלי האיחוד נשיא כיום

 השלושה ופון־מאלצאן. בלאנקהורן והשגרירים
 על להשיב כדי בבית־המישפט, להופיע נתבקשו
י האישום.
 החודש המסעירה. הפרשה תמה לא בזה אולם

 הנושא: על הגרמני בבית־הניבחרים ויכוח נפתח
 את לשחד ניסתה גרמניה ממשלת כי נכון האם

 שגריר למישרת מינוי בהצעת המאשים
ההאשמה. על שיוותר בתנאי בדרום־אפריקה,

 שר־החוץ טען — יער! ולא דובים לא
 להתמנות לשטארק הוצע אומנם פון־ברנטאנו.

 ללא אר דרום־אפריקה, בירת בפרטוריה, שגריר
 רישמי, מיסמך הביא לכך, וכיאה כלשהו. תנאי

זאת. המאשר
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ך ע ק ה ן וי ך  במראה חדשות פנים הראשון, סיפרה עותקי עם דיין, יעל באה כאשר ך
1  לשוחח הסיפון על דיין, משה אביה, עלה חיפה, לנמל באוניה 11^111 י■11\1
 של אביה בדיוקן דיוקנו את מזהים הקוראים שבו הספר, את קרא דיין בתו. עם

בעיניו. חן מצא דווקא, אלא, לו, חרה לא שהדבר רק לא יודעי״דבר ולדעת הגיבורה,

אחו׳ שנה 25 היום:
לזירה חזרה הבת

 רדד החדרתי מפא״י ״...איש הבא: הסיפור הובא שנה, 25 לפני השבוע אנשים, במרור
 חריף(ובלתי השמצה מסע נגדו שהתנהל אחרי הפוליטיים. החיים מן בשעתו שפרש ברמן,

 המתקרבות. הבחירות באווירת הרגיש בחדרה. כעורך־דיז בעבודה מאז ושעסק מבוססי
 יצא שככר ותיק, צבאי סוס למו ״זו> השיב: לזירה לחזור חושב הוא אם השבוע כשנשאל

 חצוצרה״.' תרועת מרחוק שומע כשהוא שוב ראשו את זוקף אבל מהפעולה,
המערך. מטעם כחברת־כנסת ארד, גאווה ברמן, דויד של בתו משמשת אחרי. שגה 25 כיום

שילומים

 אמצעים באילו בשאלה: הדעת את שוב לתת
 על במילחמה והישראלים הערבים השתמשו

השילומים?

עיתונות
הנערות מילחמת

 מתה ונערה חיה צעירה כאשר קורה מה
ההמונים? תשומת־לב על ביניהן מתמודדות
זה. למחזה עדים ישראל קוראי היו השבוע
 כאשר החלה המילחמה תמונות. שתי

 על הזכויות את חודשיים לפני רכש מעריב
 בחוכמה, נהג הצהרון דיין. יעל של החדש סיפרה

 לניהול הזמן את ניצל הרכישה, דבר את גילה לא
 השאר: בין למחברת. מוסווה מסע־פירסומת

 דיין משה את המראה דוש, של קאריקטורה
 הסופרת״, של אביה את להכיר ״נא ומכריזה:

 בטלוויזיה דיין יעל של הצלחתה על ידיעות
הזרים. המו״לים של דיברי־שבח הבריטית,
 הרומן ופירסום לשיאו הגיע זה פירסום כאשר
 המתחרה, הצהרון ראה להתחיל, עמד בהמשכים

 לרכוש מיהר הוא הסכנה. את אחרונות ידיעות
ארנסט גרמני, עיתונאי של סיפרו על הזכויות את

 זו. מוזרה התאבקות מסיבוכי ברורה תמונה לקבל
 ללחום נאלצת דיין העלמה אין למעשה, כי

 של בדפים אלא האומללה, היהודיה בפליטה
 את אחרונות ידיעות תפוצת עברה אם אטלס.
 יום בכל כמו האחרון, השישי ביום מעריב תפוצת
 הודות זה הרי האחרונים, בשבועות שישי

 רומניה של מפה לגמרי: שונה לטכסיס־תפוצה
לעיתון. מצורפת שהיתה ובולגריה,
 ידיעות על מעריב עולה חול שבימי בעוד

 בערבי־שבתות הרי מעטים, באלפים אחרונות
 עיתונו על ז״ל מוזס יהודה של עיתונו עתה עלה
 בינתיים ז״ל. קרליבך עזריאל המושבע, אויבו על

 הצהרונים שני בין והמאבק נוספת התפתחות חלה
נוסף. דרמאתי מיפנה לקבל עומד דיין, יעל על

כבוד אזרח
 המקומי, ראש־העיר כי התברר אשקלון ףי

 איננו ישראלי, אזרח איננו תגר, אריה
 רשיון־ישיבה בעל והוא בישראל תושב־קבוע

בארץ. בלבד ארעי

 ההעזתקח קשר
סביב

1119 הזה״ .העולם
11.3.1959 תאריך

שר שי
בדיקדוק

 בקיריית לבקר השבוע לי הזדמן
 לפגוש כדי הר־הכרמל, שעל הטכניון

 גמר עד זה. במוסד המרצה ותיק, מכר
 בלוח־ להתבונן הספקתי הרצאתו,

 של באולבדהכניסה התלוי המודעות,
 אחת והנה לאווירונוטיקה. הפקולטה

 שאמרה מודעה ממנו. שדלית' הפנינים
 יכולה רמת־גן או מתל־אביב ״סטודנטית

 תוקנה בהדר־הכרמל״ יפה חדר לקבל
 לקבל! יכולה מתל־אביב ״סטודנטית כך:

בהדר־הכרמל!״ יפה בחדר

שבת חירור
 העובדים מישקי נציגי ביקשו ירושלים ף*
 מכונות להפעיל היתר הראשית מהרבנות ₪1

 זרזירים להבריח כדי בשבת אנשים ולהעסיק
 הציפורים את להבריח היתר קיבלו מהשדות,

 שריקה הליכה, ״על־ידי השדות, את המשמידות
 ייצאו לא שההולכים ובתנאי מחיאות־כפיים או

תחום־השבת." מתיר
* * *

בהחלט סודי
 חברה כי 24 בת צעירה התלוננה תל־אבים ך•

 לא בכוח, אותה אנס בגינה, לטיול אותה לקח
החבר. של שמו את למישטרה למסור ידעה

* -¥■ *
בעלי־חיים צער

 על לוותר המקומית המועצה החליטה חולון ך*
 אחרי וגני־העיר, כיכרות של אמנותי קישוט <4

את מצאה איילות, של פסל שהקימה

השבוע נסוק׳
 ״אני אשכול: לד שר-האוצר •
 שנה כל בעזרת־השם. התקציב את מאזן
למס.״ חדש שם ממציא אני

 דויד לשעבר מפא״י עסקן •
 אחד כל צימחונים. אין ״אצלנו ברמן:

רעהו.״ בשר את אוכל
 טבת, שבתאי העיתונאי •

 הבחירות שיטת מתומכי לשעבר
 זו, שיטה פעם תקום ״אם האישיות:

 מחוז בכל הבוחרים מציבור מפא״י תתבע
 יהיה אפילו שלה, המועמד בעד להצביע

מטאטא.״ ראש על כרוב

 וללא אוזניים ללא ימים כמה כעבור איילות־האבן
קרניים.

* * *

שקר הרוצה עדות! יקרב ל
 שמות במסירת שבו יוסף הואשם תל־אביב ף*
 כאשר כי הודיע הירדנים, לידי צה״ל קציני ^

 למסור הירדנים המודיעין קציני על־ידי התבקש
 ״את להם מסר ישראלים, קצינים של שמות להם

שלנו.״ המעברה מן גנבים שני של שמותיהם


