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 גוף־אור הופעה היתר. שנה מאה לפני עד
והת כללית רוחות סערת גורמת זה מעין

 כוכב כי העולם. ברחבי המונית רגשות
 למלחמה סימן אז של להמונים בישר השביט

 דבר, למגיפת איום, לרעב ובאה, המתרגשת
 הקרב העולם לסוף אפילו או המלך למות
 כי, מספרות עתיקות סיניות אגדות ובא.
 הופעתו היתר, שנה, אלפים ארבעת לפגי כבר
 של שלטונו קץ את מסמלת כוכב־שביט של

 סימן נגד להתקומם מעז היה שלא המלך,
לדעת. עצמו את ומאבד זה עליון

ה תופעות לכל כמו תימשך. ההצגה
 מדעי הסבר לכוכב־השביט גם יש טבע׳

 בין הנע זנב. בעל שמיימי גוף פשוט.
 והמופיע השמש, מערכת של הלכת כוכבי

 ו־ שונות במהירויות סדירות בלתי בתקופות
 ממספר מורכב כזה כוכב כל שונים. בודלים
המופ ומוצקים, קטנים גופים של אינסופי

הם. גדלם על העולים ברווחים ביניהם רדים
 במסלול במלוכד נעים הקטנים הגופים כל
 מותאם אינו זה שמסלול מכיון אך אחיד.

 וסביב עצמה סביב האדמה תנועת למסלול
מתרו הם כאילו השביסים נראים השמש,

בשמים. סדר ללא צצים
ב ונמוג הגדול מהגוש המתמשך הזנב
כו ואבק גז של רצועה אלא אינו אפילה
 מהגופים תנועה כדי תוך הנפרדים כבים,

ומת כליל מהם ניתקים שהם עד המוצקים,
פזרים.

שמים זרועים למעשה,  רבים כוכבי־שביט ̂ז
 רחוקות לעיתים רק אולם השנה. עונות בכל

 במידה השמש למסלול מהם אחד מתקרב
 מזויינת. הבלתי בעין לראיה ניחן שהוא כזו
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 תושבי את השבוע שהעסיק השביט כוכב
 על־ידי חדשים כארבעה לפני נתגלה ישראל
 ראה טרם מישהו אם אולם בבלגיה. מצפה
 לכוכבי- בניגוד להחפז. מה לו אין אותו,
 תימשך ספורים, לימים רק המופיעים שביט
 חודש סוף עד ערב, ערב זה כוכב הצגת
ל ויצא השמש ממסלול יתרחק אז מאי.
שית עד החלל, של האינסוף במרחבי נדוד
ויעלם. אבק לרסיסי פזר

ישראל כל
בעקבוח׳ לך המעשן!
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 כמובהר שנבחר המכון
 הקוסמטיקה בענף ביותר

ובשיער. בגוף טיפול -

גינטדמן שאיננו גינטדמן
ה יצא ערכית דובר קולנוע יומן

ההס מנהל מטעם בישראל, לראשונה שבוע
 המיעוטים. ביישובי הצגתו לצורף ברה׳

 יומני מתוף מצולמים מקטעים מורכב היומן
ה בשפה קריינות בתוספת האחרונים, גבע

. ערבית .  ניצלה ככולגריה חולה .
 בתחנת שהופעלה השידור לתחנת הודות
ש במקרה נקלט בתחנה בבית־דגון. הנשק

ביק אשר בבולגריה, חובבים תחנת של דור
הנמ מסויימת, תרופה במציאת לסייע שה

 איש קרגר, אריה במערב־גדמניה. רק צאת
 הזדרז בתערוכה, התחנה את שהפעיל הקשר
ב אמריקאי צבא קצין עם להתקשר מצירו

לתעו ושלחה התרופה את שמצא גרמניה,
. . . הבינלאומי הארוס הצלב באמצעות דתה

 באו״ם העתונות כתבי אגודת וועד
ביש חרות היומון כתב את לגנות החליט

 המזכיר את האחרון בשבוע ששאל על ראל׳
 בקשר האמרשילד דאג האו״ס של הכללי

 גמאל מצריים, ממשלת ראש עם לדיוניו
אפ ״כיצד זה: בנוסח שאלה אל־נאצר, עבד
 שאיננו אדם עם גינטלמני הסכם לעשות שר

 האמרשילד בפגי התנצלה האגודה ג׳נטלמן?״
 העתו־ במסיבות משתמשים שלפעמים ״על

 . . . פוליטיות״ הפגנות לשם שלו נאים
נפ כאידת ראשון עורך־דין משרד

ל טוב, צבי עורך־דין על־ידי השבוע תח
 בית- ישיבות בקיום מזמן לא שהוחל אחר

 15 . . . לפעם מפעם באילת השלום משפט
 בתערוכה השבוע הוצגו פרפרים אלף

 הקיבוץ חבר על־ידי גליל־ים בקיבוץ מיוחדת
והמג המגלה גם שהוא רייף, פליקס ד״ר
 להתחתן . . . פרפרים סוגי 100 של דיר

 מורי השבוע נתבקשו החופש בשעת
 הטוען משרד־החינוך, של בחוזר בתיהספר

 ניכרת במידה מפריעות חתונה חופשות כי
 . . . בבתי״הספר הלימודים של הסדיר למר,לך
האחרו חייו כדגעי אדם של סכלו

 קבע כך בפיצויים, יורשיו את מזכה נים
 בתל־אביב, המחוזי בית־המשפט עקרונית
 אבו־חאלק משפחת של תביעתה בבירור
 זכריה. המשפחה, אבי רוצחי נגד מרמלה
 סבל הרצברג, פישל עורך־הדין של לטענתו

 הדקות 45 במשך כבדים ייסורים אבי־חאלק
ז ויורשיו לפטירתו, דקירתו בין שעברו

זה. סבל על לפיצויים איפוא כאים
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 ידידי לאגודת בשלזביג ראש־העיר השיב בלתי־אפשרי,״ זה ״לא, חסידות. רוצים לא
 את למשוך חפצה האגודה עגלה. של גלגל 'בית־העיריה מעל להתקין שביקשו הציפורים,

 קירקור אם הסבירה לא העיריה קנים. לבנית מתאים מקום סידור על־ידי לעיר החסידות
 שוכן רישום־הנשואין שמשרד בעובדה קשור הסירוב אם או בעבודתה, לד׳ יפריע החסידות

בנין. באותו
 חברם את היום ליוד ברלין ממערב מספרות בעלי מאות כברלין. ספרים מחאת

 ששליחי מפני התאבד )55( סירוב קורט אילמת. במחאה האחרונה, בדרכו סידוב, קורט המת,
 מופנית היתד, לא המחאה בקופתו. שהיו האחרונים המארקים 10 על עיקול הטילו האוצר

ההת למלחמת גב הציבור תשומת־לב את להפנות ביקשה אלא ההכנסה, מס משרד נגד רק
 למספרות זורמים המערבית מברלין הלקוחות המוני כי ברלין. ספרי של הנואשת חרות

המטבע. בשערי ההבדל מפאת יותר, נמוכים שמחיריהן הסובייטי, באזור
 לעיירה השבוע נשלח ליבק בעיר הכבישים משרד מנהל עצמו. על מגן אזרח

 האוטו־ מסלולי שני שבין הירוקה ברצועה הנטועים העצים את לסלק כדי הארגטהיידה,
 בידי אלא המוסמכים, השלטונות על־ידי נשתלו לא אלה שתילים זו. עיירה ליד סטראדה

 בעל דרוסין, ד״ר זה. בכביש בלילה להסתנוור לו שנמאס דרוסין, האנס יואכים ד״ר האזרח
 פני על בטעות פעמים כמה עבר בלילות, הביתה לחזור הרגיל בהאמבורג, גדול בית־מסחר

 את־ לידו נטל לכן ממול. שבאו המכוניות אורות על־ידי שסונוור מפני לעיירתו, הכניסה
 אחרי ורק בכף, לו הפריע לא איש זה. במקום שתילי־עצים בלילות ושתל ומשפך, חפירה
 לא הם זה. למעשה לב השלטונות שמו האזרח, של יוזמתו את שיבח העתונים שאחד

השל מן ביקש לא דרוסין שד״ר לעובדה אלא זה, במקום העצים הימצאות לעצם התנגדו
המקום. מן הורחקו העצים לשתילה. רשמי רשיון המוסמכים טונות

 גוזמן. אדלברט סגן הבונדסוור, של 43 בן קצין האלכוהול. השפעת תחת סגן
 ברובע שיכור בהיותו המשטרה על־ידי שנאסר אחרי יום, 14 של תנאי על למאסר נידון

 הצבא. של ;־,טוב בשמו פגיעה על משמעתי משפט לסגן צפוי עתה בון. של הממשלתי
 הקצין: צעק קובלנצר, ברחוב עקלקל בקו שנסע הסגן, את לאסור השוטרים ביקשו כאשר

 הפדרלית ברפובליקה רק לקרות יכול זד, חיילים! הייתם לא אתם שכמותכם, ״נבלים
 אין סניגורו, לדברי אחוז. 0,18 בשעור אלכוהול הכיל כי הוכיחה דמו בדיקת הגרמנית!״

 מוכשר ולהיות קשה מהצטננות להיפטר כדי רק לילד, באותו ושתה להשתכר, רגיל הסגן
היום. למחרת תפקידו את למלא

ה ר ט ש מ ה. ה ש ר  במינכן, המשטרה במטה אתמול התפוצצה אדירה פצצת־סרחון גו
 של הלצה זאת היחד, כי סבורה החקירות מחלקת ד,בנין. מן השוטרים כל את וגירשה

נתפסו. לא העבריינים הקארנבל. עונת
מלחמת־העולם של ביותר הגבוהים הצבאיים העיטורים בעלי עיטורים. לבעלי יטכר

 מלחמה הרוגי ע? לעולם כמעט מדברים אין בגרמניההשתיקה עולם
 הי כי להמונים מזכירים בכל, ולמים ש הס אולם —

אותה. זוכר שאינו לנוער זו תחושה מעבירים המבוגרים האסונות. לכל גורמת פוליטיקה

 השבוע שהוגשה הצעת־החוק תתקבל אם לחודש, ל״י 12 של שכר־כבוד יקבלו הראשונה
החופשית. הדמוקראטית המפלגה מטעם לבונדסטאג

 בור לתוך שנפל ברבור מכבי־האש על־ידי אתמול נלכד קושי ללא נכנע. הכרכור
 להתקרב לשוא שניסתה המשטרה, נכשלה כן לפני בברלין. גן־החיות באזור היידה ברחוב

לאגם. הועבר הברבור בפראות. מסביבה נשכה אשר לציפור,
★ ★ ★

חיקר הראשי הממשלתי היועץ
המערבית. גרמניה בעתוני אחד ביום הופיעו האלה המעניינות הידיעות ל ך*

— הזה היום עד — שבוע ובאותו יום, באותו העתונות של האמיתית הגיבורה אולם
 נסער כך כל ויכוח אחת אישיות עוררה לא רב זמן מזה פאפריץ. אריקה בשם גברת היא

מינכן. ועד מהאמבורג
 משמשת מזה חוץ הנימוסים. על חדש ספר שני, מחבר עם יחד כתבה, פאפריץ גברת

 שהספר אמר אונואר קונארד הגרמני. משרד־החוץ של ראש־הטכס כסגנית פאפריץ גברת
 המסכנה, הגברת על בשצף־קצף הסתערה הגרמנית העתונות כל כמעט אולם מעניין.

הכלח. עליהם ואבד לגמרי מיותרים אחד, פה המבקרים קבעו כך שלה, הנימוסים
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