
 לגישור מרצם מלוא את שהקדישו המעטים
 העתונאי ומערב־גרמניה. ישראל בין התהום
 ידידו, עם יחד יסד, )50( הוותיק הגרמני
 שיתוף־ למען האיגוד את קוססרמאיר רודולף
התפר 1951 בשנת עוד היהודים. עם פעולה

 ב־ הפרו־ישראליים מאמריו סידרת סמה
 על מעט לא השפיעה הגרמנית, תונות ע

לכ אדנואר קונראד הקאנצלר, של החלטתו
ישראל. עש שילומים הסכם רות

בינ התפטר אשר לייט׳ ד״ר שב השבוע
הממ העתונות לשכת כראש ממשרתו תיים

 הארץ. אדמת על ודרך בהאמבורג, שלתית
 : האמיתי בשמו מורם, בראש בא הוא הפעם
 על־ שבועות שלושה בן לביקור הוזמן הוא
 שלב זה היה וחברת־השילומים. צי״ס ידי

התהום. בגישור נוסף

בחירות
ח1ת3ה דים

 משך שהוסתרה מלחמת־הבחירות, ספינת
הצי האדישות קרחוני בין ארוכים שבועות
 חשב אם הפתוח. לים השבוע יצאה בורית,
 מריאותיהם תבוא הגדולה הרוח כי מישהו

 נתגלו כקיצוניים טעה. קיצוניים, צעירים של
ביותר. הוותיקים דווקא

 (והמוב־ התמה בשאלתו בן־גוריון פתח
 ?* הקוממיות במלחמת היו ״היכן חשת)

 האיש נגדו קם השבוע )■914 הזה (העולם
 מפקד־הראל ג׳י. בי. על־ידי במישרין שנפגע
 אחדות־הע־ מנהיג של בנו טבנקין, יוספלה

 רם בקול הראשונה בפעם השמיע הוא בודה.
 ן שבן־גירי! : בלחש שנים משך שעברה טענה

לטרון. של הגדול לטבח אישי באופן אחראי
 טבנקין של שכנו היד, מסתייג יותר לא

 איש אבידן, שמעון מפקד־גבעתי בחזית,
 בדיבורים. וממעט ככבד־לשון הידוע מפ״ם
 ? המלחמה בזמן היינו ״איפה :הוא קרא

 לנו קרא שבן־גוריון עד מצריים, אדמת על
 1 המדינה הקמת אחרי היינו איפה חזרה.
״1 לגבולות ברחנו

 זקן־השומר־הצעיר, היה מכולם קיצוני
 שבע ארוך במאמר שהציג הכפוף, יערי מאיר

 היית לא ״כלום : לדוגמה ג׳י. לבי. שאלות
בחלו להתגרות במקים אילו לעשות מיטיב

להפ מתגייס היית כמוך, לפחות טיבים צים,
 דולארים מליוני מאות של ההברחה זרם סקת

?״ הספסרית הבורגנות על־ידי מהארץ

ת1ג1עת
שים שת שלו חד וחמ א ו

 הדמות בעל גבה־הקומה, הגבר הגיע כאשר
 שבש־ הקטן לצריף הטיפיסית, האנגלו־סכסית

 לנחש המשועממים השוטרים ניסו טח־ההפקר,
 ? אזרחי בלבוש קפטיין ? אנגלי :זהותו את

? שוודי בוצר
המרו השולחן על שהונח הבריטי, הדרכון

 : האורח את הציג מנדלבאום, במעבר בע
 עיתונאי. :אזרחי מקצוע קולונל. סלייד־בייקר,

הלונדוני. טיינזס סאנדיי :העיתון
 הציג מטרים מאות וכמה שעה חצי כעבור

 בלישכת־העי־ תעודותיו את הקולונל־העיתונאי
ת. תינו

י כאן לראות רוצה היית מה —
הממשלה. ראש את —

 נשמעה היא מקורית. היתד, לא השאלה
 האחרון, החודש תוך פעמים 35 חדר באותו
 מן כמה ביניהם עיתונאים, 35 של מפיהם
 לישראל שהגיעו בעולם, המפורסמים השמות

תקרית־עזה. לאחר
 שלושת או משניים אחד היה סלייד־בייקר

 יתר המיוחלת. לפגישה שזכו המאושרים׳
 ראשי עם גם להיפגש הוא כשדרש כן, על

לשמ עצמו ראש־הממשלה קרא האופוזיציה,
 (שהיה אלון וליגאל (חרות) יוניצ׳מן שון

חולה).
:כי גילה האורחים בין שנערך בזק׳ משאל

ראש־הממשלה. את לראות רצו כולם •
 אל עתוךהנשים לנציגת פרטי כולם, •

שר־הבטחון. עם להיפגש רצו הצרפתי,
אופיי טיפוסים עם להיפגש רצו 707־ •
עולים, של ניים
 הקרובות, בבחירות התעניינו 107־ רק •

 של שוטפות בבעיות או ביום־העצמאות,
המדינה.

ה. מ * הו• ד ה מ ל
 נאמר, כך — חלמה״ לא אמא למה, ״למה

הת השבוע בשעתו. הבריגאדה משירי באחד
 של ביותר האפלים הבלהה חלומות קיימו
 החל כאשר הכלליים, הציונים מפלגת אמא,

הסוחרים התאחדות מזכיר גוזמן, אפרים

915 הזה העולם

 במו־ להוציא המרחיקות־לכת השאיפות בעל
למה. בשם משלו שבועון צאי־שבת

עי של הקלאסית הארץ ישראל, לגבי גם
 — חדש ניסוי למה מהזזה מפלגתית, תונות
 מפלגה. לצמוח עתידה שממנו עיתון להקים

העיתו של בכוחה תמיד האמין גוזמן אולם
 התאחדות בטאון את לכן קודם טיפח נות,

בעריכתו. אישית טיפל יוזמה, הסוחרים
 לתנועתו ביטוי• כלי לשמש המכוון למה, את

הח העממי, הכלכלי הליכוד תנוגזת החדשה,
 את מסר במוצאי־שבת*, להוציא גוזמן ליט

 ועורך אחרונות ידיעות כתב די ל עריכתו
אלתגר. זאב רמת־גן עיריית ידיעות

 השבוע, לראשונה שהופיע החדש, העיתון
 משהו הכולל מוזר יציר־כלאיים שעה לפי הוא
המר הרוח אחרונות, ידיעות של העימוד מן

 וסיפורי יוזמה של בעיקר) מסים (נגד דנית
 חדש ישראלי בלשי רומאן ■מעין תדהר, דוד

 אם רמת־גן. עיריית מידיעות אליו שהועבר
 דרכו בסלילת יעיל כלי־נשק לגוזמן ישמש

יוכיח. העתיד — בכנסת הכיסא אל

שערוריות
מושתק■□ ממצאי□

 התפוצצה טיפוסית ישראלית סירחון פצצת
 מרתף־השואה, בין הר־ציון׳ על קצר זמן לפני
 ציון הר על הממונה המלך. דייד קבר לבין

 העובדים אחד את האשים מרגליות, שמריהו
 שמנדבים בכספי־התרומות, במעילות במקום

 לםך והמגיעות בהר, לבקר הבאים התיירים
 הפועל, אולם לשנה. לירות רבבות כמה של

״אתה ; מההאשמות התרגש לא זליקוביץ׳,

דנוך אסיר
ודיאטה מקווה —

 ״ואם רוח, בקור השיב ממני״, יותר גנבת
 על גם — הכל על נדבר חכה מדברים, כבר

ממרתף־השואה״. שנעלמו כלי־הכסף,
המ של בביתו משטרתי חיפוש : התוצאה

מרעי כה ממצאים גילה אשר ההר, על מונה
 הפרשה, את להשתיק אחד פה שהוחלט שים,

משרד־הדתות. של בוועדת־חקירה אותה לקבור
 כללית בהסכמה החקירה נסתיימה השבוע

לג עלול שפירסומן אלא בוצעו, הגניבות כי
המא :התוצאה בינלאומית. לשערוריה רום

התיי לעבודה. כולם חזרו והנאשמים שימים
 למשרד־ המשמש להר, לנהור הוסיפו רים

להר־הבית. מוצלח תחליף הדתות

אסירים
שת ט ירו ד מנ ה

 היחידי, האסיר היה )33( דנוך בר־כוכבא
 לבתי־הסוהר ממשלת־המנדט הורישה אשר

 ,1947 בשנת עוד למוות נידון הוא הישראליים.
 אחד ערב־שבת : תחילה בכוונה רצח באשמת

 בו, לטבול ביקש לבית־מרחץ, דנוך נכנס
שעה כעבור חזר לדרכו, הלך סגור, מצאו

 כבר שקסם מתחרים, עיתונים ללא יום *
 כל נכשל כה עד אולם רבים. ליזו״לים בעבר
 במוצאי־שבת ההפצה קשיי בגלל נסיון
 עיתון לקרוא הקהל של אי־רצונו ובגלל
 כיום ושעשועים. לבילוי המוקדשת בשעה
 שמאל, : אחד שבת מוצאי־ עיתון עוד קיים

הקומוניסטית. המפלגה בהוצאת

הבלן. את רצח מטבח, סכין כשבידו קלה,
 למאסר מוך של דינו הומתק יותר מאוחר

 נוספת! המתקה באה המדינה בקום עולם.
 צבי בן יצחק של בחירתו מאסר. שנות 12

שלי המתקה בכנפיה הביאה המדינה לנשיאות
יחידה. מאסר שנת לדנוך נותרה ועתה — שית

 רופאי גילו בזמנו ודיאטה. מדרסים
סיד שטוחות, דנוך של רגליו כי בית־הסוהר

הרפו שהטיפול לידדאי קרוב מדרסים. לו רו
הרופ אל בא והוא היות בעיניו, חן מצא אי

 תנו כאב־בטן. לי ״יש !נוספת בדרישה אים
דיאטה.״ לי

 אולם בריא. אותו מצאו בדקוהו, הרופאים
 מחאה לאות פתח דרישתו, על וויתר לא הוא

 נערכה שוב שביתת־רעב. — קיצונית בדיאטה
 אך רופאים, שלושה על־ידי הפעם בדיקה׳

בסי המשיכו הרופאים דומות. היו התוצאות
בשביתה. המשיך דנוך רובם.

ל הדנוכית שביתת־הרעב נכנסה השבוע
 לו הזריקו אשר הרופאים, השלישי. חורשה

 ממצב־בריאו־ רצון שבעו (בכוח), ויטאמינים
 עד כך להמשיך ״נוכל :מהם אחד אמר תו.

הבאה.״ בשנה לשיחרורו

תולדות
ה מ תרו שניה ה ה

 גינצבורג ישעיהו עמד 1948 שנת בתחילת
ב הגרמנית, במינכן יהודית קהילה בפני

 נאופ נאם הרביזיוניסטית, קרן־הברזל אסיפת
 לקרן. בספים תתרום שהקהילה דרש נלהב,

במ אולם כסף. אין ״לי :גינצבורג אמר
 האיר־ לשורות בני את תורם אני כסף קום
 בנים להם שאין ולאלה הלאומי. הצבאי גון
!״ כסף תנו : קורא אני

ל דוב, גינצבורג, של בנו הגיע וכך
 התגייס הוא אלמלנה. אצ״ל באוניית ישראל,
 חוזה־ על חתם בקרבות, השתתף לצה״ל,
סגן־משנה. לדרגת הגיע בצבא־הקבע, שירות

היג הם : בנם בעיקבות עלו לא ההורים
 לפני איתו. התכתבו לארצות־הברית, רו

 דוב !מדהים מברק אליהם הגיע שנתיים
 על עצמו את שהטיל שעה חייו, את קיפח
 אנשיי את להציל כדי בלתי־נצור, חי, רימון

הטירונים. מחלקתו
 הם : דוב של הדריו ארצה עלו השבוע

 שנתיים במלאת בנם, קבר את לבקר באו
 גינצבורג ישעיהו תרם מעמד באותו למותו.
 הוא : הרביזיוניסטית לתנועה נוספת תרומה

 נודד, גביע בית״ר של כדורגל לקבוצת מסר
 בשנה שנה מדי שיערך משחק, על כפרס
גינצבורג. דוב סגן־משנה של מותו ביום

ם י
ל ול■3טדי חופי א

 רב־ היה גירית בא/ק הצעיר היחיד הדבר
 : והשחרחר האיתן )31( קרביץ בני החובל

 חלדה בימי כבר הספיקה הישישה הספינה
ה לגיל הגיעה מעפילים, מטעני להוביל
 בפני כיח קורותיה עצרו לא בו מכובד
 לבנון, חופי מול אותה שפקדה הסערה
 אים־ מנמל פיריט• של מטען נושאת בעודה
חיפה. אל התורכי קנדרון

 והטילטולים מים הספינה מחסני כשמלאו
הח -- אחדות שעות תוך להטביעה איימו

 חיננית אשה בבית חיכו לו רב־החובל, ליט
 את להטות שנתיים, בנות תאומות ושתי

יהיה. אשר ויהיה הלבנוני, החוף אל הספינה
 הכולל זת,1הצ הצליח מאומצת בעבודה

 שהשתקע: איטלקים שני ובתוכם מלחים 8
 בפעולות השתתפותם לאחר הישראלי בצי

 האנייה, מבטן המים את לשאוב ב׳, עלייה
צפו וחצי קילומטר הלבנוני החוף על שחנתה

להפ אפילו הצליחה היא טריפולי. לנמל נית
 שומרי־ עם כלל להיפגש מבלי החוף מן ליג

 מספר שעות כעביר אולם — הלבנוניים החוק
 מים מלאה כשבטנה לחוף לשוב נאלצה
כקודם.

מיה הפעם הקישון. נמל בטריפולי,
 שני ועליה לבנונית סירודמנוע אליה רה

 : רהוטה בעברית צעק מהם שאחד שוטרים,
 הספינה מן דרשו השוטרים ?״ שלומכם ״מה

 לנוהג בהתאם להניף טריפולי, לנמל להיכנס
 כזה שדגל מאחר לבנוני. דגל הבינלאומי

 הדגל הונף גירית, של ברשותה נמצא לא
 שבע מזה לראשונה שהתנוסס הישראלי,

טריפולי. בנמל ספינה של תורנה על שנים
 מפקד־ בידי שנערך שיגרתי חיפוש לאחר

 הצודת הועבר רב־החובל, בנוכחות הנמל,
)12 בעמוד (המשך

 דשנים לתעשיית המיועדות ברזל •עפרות
כימיים.

 השיטה לפי דקות כמה תוך
של בעולם והחדישה היעילה

ל ו כ ר ״ע
. מחירה  בלבד ל״י 285-

מ.מ.) (כולל
בע״׳ט ו. מ. ע״י מיוצר

 וסיכום, חישוב מכונות גדול, מבחר

 פורטבל ולועדות עבריות כתיבה מכונות

רחבה. מרכבה עם גם ומשרד

ביותר המשוכללים המודלים

 אוטומטי טמבולטור עם
- אוטומטיות ושוליים

 1ז1\ג010

ת ו ב ר . ע ה א ל מ

מהמחסן. ההספקה

דעתונא׳
 עם חדר, של דירה דרושה

 שנה. לחצי ריהוט, בלי או
 גבוה, שכר-דירה לשלם מוכן

 ערבות מפתח. דמי לא אף
 נא בזמן. המקום את לפנות

 או 26785 טלפונית להודיע
 ת. הזה, העולם באמצעות

עכור אביב, תל 136 ד.
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