
מכחכיםשהיה היה העובש היה וה
 עסק שנה. 25 לפני השבוע שהופיע הזה״, בליון..העולם

 מוהר״, ושמו ״מיטהר הכותרת תחת המרכזית. בכתבה
 לגייס יכלו לא אשר רבים. ערבים צעירים שהטרידה בבעיה

שהיו ימים) באותם דולר, 6000(כ־ הלירות אלפים 10 את
 רותי דיווחה לרותי־ -מיבתבים במדור • 1959 בשנת המקובלים דמי־המוהר

 עופר־איילים״ ועיני צוואר־ברבור בעלת ..דקה, אחת נערת־השבוע, על
 צעירה זמרת־בלאדות הזאת, הנערה יותר תהיה לא מאוד בקרוב כי והבטיחה

 כמובן, ניבאה, היא צדקה. רותי אלמונית. דמות רייכשטט, אסתר בשם )19 (בת
 זיווה״ נידרי .כל ובכתבה • עופרים כאסתר מאוחר יותר שנודעה מי על

 חטא .במקום בתשובה: לחזור החליטח חיא כי שסיר זיווה נערת־הזוהר הודיעה
 לימודים מאומצת, בעבודה כפרה — חיי־ריקנות של והזוהר תמונות־עירום

 יום־הכיפורים, ערב לגליון כראוי הופיעה, גם היא וכד רצינית״ והשתלמות
נרות. ומדליקה בתשובה חוזרת נערת־חזוהר הגליון: שער על בתצלום

 מספיק ולא ★ גנבים ׳שואד נר רא
חברכנסת להיות כדי צעיר להיות

הגדול הזקן
 באולם כבר חיכו הממשלה שרי

ברחוב בעלי־התעשיה התאחדות בניין

 הציבור בעיני כי לדעת נוכחה היא
 כמיקלט ישראל מצטיירת הבריטי

ברי יהודי ורמאים. לגנבים בינלאומי
 כל (כמו הבריטים כי היודעים טניה,

 נוטים שהיהודים מאמינים האירופים)
 בריחתו כי חששו ולגנוב, לרמות כולם

 את תשחיר לישראל גרינוולד של
הקולקטיוויות. פניהם

 למישרר־החוץ פנתה' השגרירות
 למישרד־ פנה מישרר״החוץ בירושלים.

 שר־ (אז בר־יהוהה ישראל על הפנים.
להח היה בן־גוריון דויד ועל הפנים)

 על־ידי גרינוולד את לגרש האם ליט:
שלו? אשרת־הכניסה ביטול

 ועקרוני: ברור היה הנגדי הנימוק
 למען מנהיגיה, לרברי הוקמה, ישראל

 ורמאים. גנבים כולל העולם, כל יהודי
 אינן בבריטניה, עיתונאיות עקיצות
 ממשלת החלטת על להשפיע צריכות
 הסכם־ בהעדר הריבונית. ישראל
 בגלל (שהתעכב, בריטניה עם הסגרה
 שימנע לתנאי להסכים הבריטים סירוב
 לה שיוסגרו רוצחים למיתה לדון בעדם

 גם דין־מוות) אין בה ישראל, על-ידי
 למנוע רישמית סיבה שום היתה לא

מיקלט. מגרינוולד
 ב־ כמו השבוע, במיבחן, אולם
ה ניצחה לא אחרים, רבים מיבחנים
 האינסטינקט את הציונית תיאוריה
 את חייבו ישראל אזרחי רוב הלאומי.
הו כאשר התקיף. שר־הפנים פעולת

 הכריח אשרת־הכניסה, ביטגל על דיע
 לבריטניה, לחזור גרינוולד את בזאת

שופטיו. אל

■0■
הבית אל הבא

 ההוא ביום ויברח דויד ..ויקם
 אכיש אל ויבוא שאול, מפני
 אל אכיש ויאמר גת... מלך

איש תראו הנה עבדיו:
 אותו תביאו למה משתגע!

 כי אנוכי, משוגעים חסר אלי׳
 עליי להשתגע זה את הבאתם

ביתיר אל יבוא הזה
כ״א) א׳ (שמואל

 נתונה היתה ישראל ממשלת
 גת. מלך אכיש של במצבו השבוע
 פרידריך היה ביתה אל שבא האיש

 הצעיר היהודי איש־הכספים גרינוולד,
 במעשי־ נחשד שם מאנגליה, שברח

 מישרד־הפנים מישרד־החוץ, מירמה.
 את שאלו בן־גוריון, דויד גם ולבסוף
 הבאתם כי אנוכי, רמאים ״החסר עצמם:

זה?" את
 נגעה היא אישית. היתה לא השאלה

 ישראל, מדינת של מהותה לעצם
מייס של ביותר העמוקות לאמונות

דיה.

אישים

ך ך! 1111111 •11\ 1□  ארצה, שבאו הראשונים, הגרים אחד •
היפאני הפרופסור היה שנה, 25 לפני 11 [11^1 111^1)11

 למעלה, בתצלום, ונראה 60 בגיל שנימול קוצ׳וגי, אברהם שמיות) (לשפות
 של ביוזמתה מייד הוא שלו. המילה טכס אחר שעות כמה הנרות, על מברן

 המספרית עוצמתו את להשיב למטרה לה ששמה צדק. גרי למען האגודה
נוכרים. של גיור על־ידי בשואה, מיליון ששה שאיבד היהודי, העם 'של

 הלחץ גנבים״. ישראל ״כל
 מצד בא גרינוולד נגד ביותר החזק

ה בלונדון, הישראלית השגרירות
בריטניה. יהודי עם הדוק במגע עומדת ן

■■■■ 4

 דויד בא לבסוף בתל־אביב. מונטיפיורי
 לייב אריה של הלווייתו טקס בן־גוריון.

 בעלי־ התאחדות נשיא ),82( שנקר
, התחיל. התעשיה,

1149 הזה״ ,העולם
7.10.1959 תאריך:

 מה להסביר איש הצליח לא מעולם
 הכל״יכול לדיקטטור שנקר את עשה
 זה היה לא ישראל. תעשייני ציבור של

 יותר זקנים תעשיינים והעושר. הגיל
 לפני עמוקות נשמו יותר ועשירים
 של לחדרו כבוד, בייראת שנכנסו,

 בניין של הראשונה בקומה שנקר
ההתאחדות.

 אישי כוח זה היה הסיבה? היתה מה
 בחכמת־ שלובה פיקחות מיסתורי,

 למנהיג שנקר את שהפכה חיים,
 על גבו מאחורי חייכו רבים טיבעי.

 סיפוק שמצאה שלו, אהבת־הכבוד
 ובקריאת ״נשיאנו״ כמו בתוארים
 אולם שמו. על ומרכזי־תעשיה שכונות

 שאפילו עד האגדה היתה חזקה כה
לה. נכנעו המלגלגים
 בנעוריו עוד גרב. בעל אריה

 מירצו את האוקראיני הצעיר הקדיש
 הציונית הפעילות של הכלכלי לצד

 כספים ובגיוס במגביות עסק ברוסיה,
 לארץ- הגיע כאשר בארץ. להשקעה

 נכנם העשרים, שנות בראשית ישראל,
 הכושל, לודזיה למיפעל כשותף
 האריה, את הפך רגליו, על העמידו
לסמלו. בפיו, הגרב את המחזיק

 תקום לא בארץ כי הבין שנקר
ה בתנועת מילחמה תוך תעשייה
 עם פעולה שיתף הוא פועלים.

 השתדל הראשון, היום מן ההסתדרות
 עם סכסוכי־העבודה כל את ליישב
 בן־גוריון, דויד ההסתדרות, מזכיר
 זאת תמורת השבתה. לכל תמיד התנגד
ה חסידי הפועלים, ממנהיגי השיג

 והולכת הגוברת ההכרה את חקלאות,
 את מצאה זו הכרה התעשיה. בחשיבות

ציו מקרנות חיוני באשראי ביטוייה
ניות,

 אופוזיציה התארגנה לפעם מפעם
 כבניין־ התמוטטה זאת אך לשנקר,
 באסיפה שנקר קם כאשר קלפים,
 בקושי, וקרא, ההתאחדות של הכללית

 באותיות עוזריו לו שהכינו הדפים את
במיוחד. גדולות
 שנקר מתנגדי של דור אחרי רור

 נפטר כאשר נשאר. שנקר ונשכח. קם
 וללא פיתאומי באופן השבוע, שנקר

יש תעשייה אחריו השאיר יסורים,
חותמו. את שנשאה ראלית

השבוע פסוקי
להבחין לדעת צריך

 דויד ראש־הממשלה, •
 לו שהריעו לצנחנים בךגוריון,

 ראש־השנה: ערב יחידתם בכנס
 רק לא יודעים שאתם רואה ״אני

לצרוח!״ גם אלא לצנוח,
 מועמד האומר, גדעון •

ל הפרוגרסיבית המפלגה
 מועמדים הכנסת על כנסת,
״צ המועמדים: לרשימות צעירים

 לביו צעיר דם בין להבחין ריה
אינפנטילי:״ דם

מדמשק האריה
 לביצה הסורית התרומה

הלבנונית.
 חודשים ושלושה שנתיים במלואת

 נראה אינה שקיצה הלבנון, למלחמת
האיש את להזכיר כדאי באופק,

אל־אסד
מוסקווה עם בתיאום

 זו: מילחמת־שולל מהלכי את המכתיב
אל־אסד. חאפט' סוריה, נשיא

 בלבנון צבאו נוכחות בעצם
 מספק כמובן) מוסקווה, עם (בתיאום

 מדמשק אל־אסד) (בערבית: האריה
 ושות׳ פרס שמיר, ה״ה בידי עילה

 צה״ל שהיית המשך את לאפשר
 החמורות ההשלכות כל עם בלבנון,

 צה״ל חיילי של לחייהם מכך הנובעות
 החברתי, הבטחוני, המדיני, ולמצבנו
והמוסרי. הכלכלי

רמת־גן ש.א.

תשדת־הלידה איפה
אל האוסטרלית הדוגמנית אם

אל
מאילת צנצנת

 הזה העולם האחורי (השער
צנצנת! אני וחצי, 14 בת )23.9.84

אילת אסולין, אברהם
.אסולין הקורא צנצנת, אתה •

שלוש אחת,שתיים,
משאלות־ מילוי על סקרנות

 שנה 25 לפני שהועלו לב
).23.9.84 הזה" (״העולם

השו האישים של הלב מישאלות
 תש״ך השנה בראש שנה, 25 לפני נים,

 הם עובדה: הלב. מן באו באמת כנראה
בו. זכו אף אלא משהו, רצו רק לא

 ייגאל של שמשאלתו לכולנו ירוע
מגילות נמצאו ואכן התקיימה, ידין

 הונהג וגם המלח, ים לחופי גנוזות
 שביקש (כפי חינם תיכון חינוך

 כחלומה ואפילו, מחירות) חבר־הכנסת
 בז־ ,הקומוניסטית העיתונאית של

ירד. גוריון
 האם .1 לדעת: יכולה אני איך אבל
 דגן, יוסף לכדורגל, ההתאחדות מזכיר

 האם .2 הפייס? של הגדול בפרס זכה
 העיתונאים? לבית מיזוג־אוויר הוכנס

 רשיון קיבלה מירון חנה האם .3ו־
נהיגה?

בת־ים בר־און, ברכה
 של לשאלות התשובות 0

בן. .3 בן. .2 לא. .1 נר־און: הקוראת

פים1לתודאל גובים
 שר־התיקשורת מגיע כיצד

 החייל למען לאגודה לשעבר
 1)23.9.84 הזה" (״העולם

 מינהל בין סידור איזה יש זה? מה
 המבטיח החייל, למען לאגודה הסגל

 לתת־אלופים, היו״ר של הג׳וב את
 להם הולך ולא מצה״ל הפורשים

 נתקה תת־אלוף קודם בפוליטיקה?
לראשות בבחירות שנכשל אחר ניר,

ציפורי
מינהל־הסגל עם סידור

 ועכשיו באגודה, נחת אשקלון, עיריית
 שנכשל אחר ציפורי, מוטקה תת־אלוף

 ־•ימשלה) לא בכנסת, (לא בחירות
באגודה? כן, גם ינחת,

צפת צפריר, צבי

כוח(מ) לי אין
 פותר שלא למי בעיות יש

שבוע. כל תשבץ
 שבדרך־כלל ומתוודה מורה אני

 ואפילו שלכם התשבץ על מדלג אני
 כוח לי אין פשוט התשבצופן. על

 הכימי היסוד הוא מי הראש את לשבור
 הוא מי או אותיות) ביותר(ארבע הקל

בטל בתוכנית־ילדיס המופיע הכלב
 לא גם אני כי אותיות). (חמש וויזיה
ילד. לא כבר וגם כימאי

 ערב נכון יותר בראש־השנה, אבל
 החלטנו ואני כשאשתי ראש־השנה,

 ולא בבית המישפחה את להשאיר
 ברדיו ששמענו אחרי לאילת, לרדת

 ההזדמנות את נצלתי שם, הולך מה
 שלכם, בתשבץ כוחי את וניסיתי

 ראש־השנה גליון של תשבץ־הענק
).23.9.84 הזה (העולם

שנת עד רע, לא לי הלך דווקא
 כולם סימני־עזר, מיני בכל קלתי

לפת רמזים ליד בסוגריים נתונים
 (ש״מ) או (מ.) או למשל, (ח.), רונות.

או(ר״ת).
 לי כססתי הראש, את לי שברתי

 העניין. לסוד ירדתי ולא הצפרניים את
 ראשי־תיבות, זה ר״ת כי ניחשתי בסוף
מ.? ש״מ? אבל

 יום־ עד תשובה מבקש אני
 ואני זמן שוב לי יהיה אז הכיפורים,

הזה! התשבץ את לפתור חייב
גדרה גרוס, •גדליה

ת 0 מ א  הראש גרוס. הקורא ב
 מסמל ח. באילת. בנראה, היה, שלך

 וש״מ מלא; כתיב - מ. חסר; כתיב
שם־מישבהה. במובן, זה.

2457 הזה העולם


