
 העווה־הנרכרן קליטת + הבחירות במעונה פצצת־אסום
קורק טד■ שר וה״נות אבו אבא שר הזקנים + ממצו״ם

האטומית הפצצה
 הזילזול מאשר לשילטון יותר גדולה סכנה אין

 השבוע פוצץ כאשר האזרח. של הישר כשיכלו
 עצמו נפל האטומית, פצצתו את פרס שימעון

זו. במלכודת
 לפירסום נראית־לעין סיבה שום היתד, לא

 בנחל־שורק, האטומי הכור בניין על הפיתאומי
 עד הפירסום להעלמת סיבה שום היתה שלא כשם
 מדינות של (ולשורה לישראל הובטח הכור כה.

 שלוש לפני עוד ביותר, הפומבית בצורה אחרות)
 בעוד רק יושלם הוא שנים.
 קרה, לא השבוע שנה.

מאומה. למעשה,
 זהו אחד: דבר זולת
 לפני האחרון השבוע

להסתדרות. הבחירות
רגליים. יש לסירסום

 יצר־הפירסום עורר הפעם
 פירסומת שימעון של

 אצל אפילו חריפות תגובות
 כתב לו. הקרובים אנשים
 מכתביו שאחד עיתון הארץ,

 פרס: של הראשי שופרו הוא
 המועד בחירת את ״נייחס
 הפירסומת לחוש זה לגילוי

 איש (פרס)... של המפותח
 לעמוד שעה, לפי המוסיף,

 המיני בצמרת אחת ברגל
 וברגלו המדינה של הלית

המיפלגתיים.״ בחיים השניה
הרג האקרובטיקה אולם

 מישרד־ מנכ״ל של לית
 מפא״י ומועמד הביטחון

 רק היתה הרביעית לכנסת
 הצד המטבע. של אחד צד

 מסתכם ביותר, החשוב השני,
 בענייני לפרס מה בשאלה:
האטום?

 ה־ אשר לרושם בניגוד
ביש לעורר מנסה שילטון

 גם האטומי לכור אין ראל,
לענ ביותר הקלוש הקשר

 מסור הוא מדוע ביטחון. ייני
 ביטחונאים בידי בישראל

 שאר־ בעוד — מיקצועיים
 קיומה שכל צות־הברית,

 הגרעיני, הנשק על בנוי
 האטומיים ענייניה את מסרה
אזרחית? לרשות דווקא

 אטו־מ־ בלי אטום
 זו תעלומה פיתרון אים.

 הקיסרי לשילטון אופייני
 האטום בישראל. שהשתרר

 דויד של האישי התחביב הוא
 בשטח מבין שאינו בן־גוריון,

 כרי אחר. אזרח מכל יותר זה
 השליטה את בידיו להחזיק

 מדעי ענין על המוחלטת
 הפעולה את מסר זה, מובהק

 משרתו בירי המעשית
 ואת פרס, שימעון האישי,
 בידי הפורמאלית המרות
 קשר כל לו שאין מדען

 הפרופסור אטום, לענייני
 ארנסט לכימיה־אורגאנית

ברגמן.
ה המדהימה: התוצאה

 העיקרית האטומית פעולה
 על־ידי מוחרמת בישראל

 ביניהם שלה, האטום מדעני
 דה־שליט עמוס רקח, יואל

ומ בן־גוריון תלמי. ויגאל
 ועדת־ את כינסו לא שרתיו
לא שנים. במשר האטום

 הודיעו לא ואף הכור, רכישת על עמה התייעצו
העניין. כל על לה

 רק יתגלה זה מזעזע נוהל של פרי־הביאושים
 איפול עליו להטיל קושי יהיה לא שנים. בעוד
הרגילה. הביטחונאית באמתלה — העת בבוא

 חשדות של זו באווירה השימחה. עוכרי
 את הידיעה עוררה לא מוצדקים, וחששות
 על שקטה שימחה — לה ראויה שהיתה השימחה

 המסוגלות המדינות במחנה נמצאת ישראל כי
ממשי. אף צנוע, אטומי מחקר לנהל

 קבוצת־ הצליחה אחרים, רבים במיקרים כמו
 לאזרחי קשה שבו מצב ליצור בן־גוריון של החצר

 על המוצדקת שימחתם את לשמוח המדינה
כולה. האומה הישגי שהם מדינתם, הישגי

מנאי בשיוות האטום

אדם דוכי
לצרכן המסביר

 שעות!" 24 תוך מצריים את לעזוב .עליך
 ),40(לוי אליהו לד״ר מצריים שילטונות הודיעו
 בקאהיר הממשלתיים־תיכוניים בתי-הספר מפקח
 לד״ר מצריים. של השנתי ספר־הכלכלה ומחבר

 אפורה, חליפה לבוש ברירה. נותרה לא לוי
 את לוי עזב בכיסו, מצריות לירות כשחמש

 בהגיעו ליוון. הפליג רכושו, ואת מישפחתו
לארץ. ועלה ישראל לצירות פנה לאתונה

 הגיע שבו ביום החלה תלאותיו פרשת
תעודת־עולה. וקיבל לישראל

 אכזבתו את כקריית־גת. לשסות מורה
 היהודית הסוכנות כשפקידי לוי נחל הראשונה
 למרות להבינו, הצליחו לא למיקצועו, שאלוהו

 יודע. שהוא השפות בתשע להשיב ניסה שלוי
 ההינדוס־ השפה את אף שניסה אחרי לבסוף,
 רשמו בורייה, על שולט הוא שבה טאנית,

לשפות". ״מורה הפקידים:
 צורן היה לא לוי, נשלח לשם בקריית־גת,

 את ניסה המצרי הכלכלה מומחה לשפות. במורה
 בגיבעת־ברנר חודשים כמה עבד בקיבוץ, מזלו

 לעשות. עליו מה ידע הקיבוץ את כשעזב כעגלון.
מפא״י. כחבר נרשם להסתדרות, הצטרף הוא

 השנייה. האכזבה לו ציפתה כאן אולם
 לוי נשלח להסתדרות מסע־הבחירות במיסגרת
 ניסה הוא אופקים. העולים לעיירת כתועמלן
 הכלכלה תורות את שלם ערב במשך להסביר

 בתמורה קיבל לעולים, מפא״י של החדישות
 לו השיבו כנהוג, שכרו, את כשדרש ספל־קפה.

בהתנדבות. פעולה זו היתה כי שולחיו
 בסיפרי־ מצוייד הכאה״. בשנה ,.תבוא

 סיפרו של ובכתב־יד במצריים שהוציא השנה
 אצל מזלו את לוי ניסה בארץ, כתב שאותו החדש,
 לפנות לו הציעו הם אחרים. מפא״יים ידידים
 את להוציא־לאור שיצליח אחרי שנית, אליהם
 את קרא דבר, קאריקטוריסט נבון, אריה סיפרו.
 כמה בידו נתן עבודה, לו לסדר הבטיח סיפרו,

 ״תבוא — היתה מקום בכל התשובה כתובות.
עבודה." אין עכשיו הבאה, בשנה

 עבודה לכלכלה המצרי הד״ר מצא החודש
 אביב, רמת מלון מנהל במיקצועו. בלתי־רגילה

 מישרת התפנתה כי ששמע אחרי לוי פנה שאליו
 לעבוד הכניסו בגורלו, התעניין נהג־מעלית,

— לרשותו שעמדה היחידה הפנויה במישרה

1128 הזה״ ״העולם
12.5.1959 תאריך:

 המועברות מנות־המזון מונה הצ׳קר, מישרת
המלון. של לחדר״האוכל מהמיטבח

ספרים
שכזאת מתנה

צאת דונביץ; נתן (מאת תל־אביב  הו
 ישראל שח״כ ספר הוא עמודים) 245 שוקן;
 סירב תל־אביב, עיריית ראש לשעבר רוקח,

 הפרק הסיבה: מחברו. מידי כמתנה לקבלו
 כמו תיאורים הכיל עצמו לרוקח בספר שהוקדש

 לאדם לומר היה רוקח) (של בחיים תענוגו ״כל
 לעשותם היה שאפשר דברים (מחר!). בוכרה!

 ומנגנון מחר. אותם עושה רוקח ישראל היה היום,
 שנעשה עוול כל כמותו... ונהג ממנו למד העיריה

 לא אך לעצמו. שנעשה כעוול ראה לתל־אביב
 חוסר בגלל לעיר. הוא שעושה העוול את ראה

 היום תל־אביב משלמת רוקח של בימיו התיכנון
 יודע שאינו מחוספס אדם הוא מחר... גם ותשלם
 מגושמים. פניו מעוף. וחסר מבריק אינו לחייך.

 למישפט. נקשר אינו מישפט גרוע. נואם הוא
• לנאום." מרבה הוא זאת ובכל

 אכן, אבא בארצות־ברית. ישראל שגריר •
 קולוראדו, לדנבר, סיור־נאומים במיסגרת שהגיע

 לקבל שבאו אותם לכל כללית קורת־רוח גרם
 עטורי־ האנשים קבוצת את בראותו פניו. את

 זה! ״מה השגריר: שאג לקראתו, שבאו הזקנים
לקובה?" אותי הבאתם

 נכלל מה המרינה לאזרחי מאלפת דוגמה •
 ראש־ מישרד מנהל של תפקירו במיסגרת
 שימש כאשר קולק, טדי השבוע נתן הממשלה,

 חברת־היין של תעמולה למסע יושב־ראש
 היין לבחירת ראשון״לציון, יקבי של הפרטית
 לפני ביום־העצמאות. למכירה ביותר המתאים

 הציבורית, הוועדה חברי שאר עם שהתחיל,
 המוזמנים עם קולק סייר יין, מיני 15 בלגימת

 כאן רומנטי. יקב לא ״זה דעתו: את וחיווה ביקב
מלוכלך!" מספיק לא

 בפתיחת יי|
הבחי מערכת

 שימעון מישרד״הביטחון, מגכ״ל אז גילה הרביעית לכנסת רות
 בנחל־שורק. האטומי הכור קיום עובדת את פרס,

 התועלת את הראה זיקי, הזה', ״העולם של הקאריקטוריסט
הסוד. מגילוי להפיק קיווה בן־גוריון, דוד מפא״י שראש

והזמנים טיפשעשרה
 פסיקים ללא ימים, אותם של המקובלת ובעגה הסום, מפי ישר קטע, עוד

 בקטע לרותי״. ״מיכתבים במדור״ההיכרויות טיסשעשרה בת מסי מקודדת,
יום־העצמאות: מסיבת על הצעירה מדווחת

 י אותי עניץ נורא זה כי נורא ללכת רציתי רפי עם אני הייתי מי עם אותר חיפשת הייתי איפה
 רק פשוט נורא התלבשתי אז יהיה שזה מה נערך לי תיארתי כז־מיסים. להשיג היה ואי״אפשר

ה מה אז נו ליפסטיק. ובלי בייבי ועקב וחולצה ועומדת רועה חצאית ת  ,די דווקא היה זד, דע
 עמדו כולם ובכלל כל־כך התמוגג הזה רפי מה יודעת לא באמת אני אבל יודעת את מעניין

 אותם. ראינו שגם היה ההבדל וכל בצהריים בשנת ברדיו ששומעים שירים מיני כל ושרו
 וראיתי קרוב נורא ישבתי נוךא כל־כך■ לא אבל יודעת את מעניץ די דווקא זה הצ׳יזבאטדון

 שזה ייתכן אבל הציפורניים על אדום לאק עם היתה בלונדיניות דיילת עכשיו זותי שדבקה׳לה
אד אל באב תגידי, רגש המון עם שרה ירקוני ויפה הרוח. דק חשוב כל־כך לא נאמת  זה וו
לא? בערכיות משוע

 הוא הבמה על משתוללים זוהר ואורי ישראלי ששימעון איך לראות בעיניי חן מצא נורא
 ,מתביישת. קצת אני אבל אותו להכיר מתה אני יודעת את שוויצר כזה טיפשה! אודי נחמד. נודא
 י חבובה הנודל ולהקת זוהר! אורי יחי שלו הגב על לכתוב בכלל התבייש לא דווקא הוא אבל
דל. מותר שזה ידעתי לא לבלונד צנועות שערות עם כזותי נורא נחמדה אחת שם יש נורא  מו

 !את תראי לתיאטרון לעבור אפשר אחר־כך כי כשאתגייס? ללהקה להצטרף שכדאי חושבת את
 אף אבל פעם אותם לראות מוכרחה באמת אני אותם ראיתי לא עוד הבונים נורא ירוק. בצל
 שרה עטרי ויונה כזה? כעוס תמיד נראה הוא למה אבל יופי שר לביא ואריק יוצא. לא פעם

 נחמדת נוראה היא אבל זראי. ריקה את שרה כשהיא אפילו בחיי. דמארי שושנה כמו בדיוק
 סביד וצדוק יצחקי מישראל נהניתי נורא כי הערב, על הבל כל-כך לי היה לא דווקא ריקה. גם
 שצחק נורא חבל פרחים קיבלו ה(ס רק ובאמת והבל. תנועות עם כבה נחמד נורא ככה שרו הם

דייאנה. את שד לא סביר

שפס היה ה1 שהיה ה1ה ח
 תחת הביא שנה, 25 לפני השבוע שראדדאור הזה״, ״העולם גילדן
 לצורך .11וד העצמאות דם לרגל כתבת־שטח ישראל״, -פני הכותרת

 לבאר־שבע, ועד ממטולה ישראל, ברחבי העיתון כתבי התפרשו כך
 הכותרת תחת • המדינה תושבי מיליון שני מתון־ 20 לראיין כדי

ח מלכת־המים״ ״מסע  יהודית של הצלחתה בסיפור פרק עוד על חו
המורים״ בחדרי -סחד בסידרה נוסף סרק • בסארים מיזרחי־מזור
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 בשער • המורים בהסתדרות הטירור שילטון בתיאור המשיך
תשי״ט. העצמאות דם הגיליון:


