
אנשים

 חבריהם מארונות הפרידה בטקס הסובייטית, השגרירות אנשי ופרחים. תמונות
 למזל הובאו ורעייתו סנוירנוב וויקסור השני המזכיר של הארונות בתאונת־דרנים. שנהרגו

 הקלועים, הזרים בתוך במוסקבה. לקבורה וזרושילוב הסובייטית באניה הוסעו משם חיפה,
שחוריס. בסרסי־משי עטופות ההרוגיס, שני של תמונותיהם את השגרירות אנשי תלו

ה חנ ל מ ה1ג ש ד ל
 בשרות־החוץ מיוחד־במינו אימפריאליזם

ש אחרי קרבן. החודש הפיל הישראלי
 אבריאל חאן״) (״ג׳ינג׳י לאהוד הוצע
 סירב השחורה, ב;אנה ישראל כציר לכהן
 לו יינתן לא אם התפקיד את לקבל הלה

 השחורה. בליבריה תפקיד באותו לשמש גם
ל לכן קודם הוצע כבר זה תפקיד אולם

 רשות־ של הנמרץ המנהל צ׳יז׳יק, יצחק
 מידידיי מכמה נפרד שכבר לשעבר, הנגב
 נמסי־ האחרון ברגע לתפקיד. צאתו לרגל

.מקומו את ירש אבריאל כי לצ׳יז׳יק . . 
תכו השבוע טילפנו רודפי־ידיעות עתונאים

 עירית ראש קריניצי לאכרהם פות
 אליו ד,ומין שהלה שנודע אחרי רבת־גן,

 כאדר ויוחנן הצ״כי ספיר יוסף את
 של האיחוד סיכויי את לברר כדי החרותי,

 רק אדבר. שהישיבה מאחר המפלגות. שהי
 בערב מוקדם קריניצי פרש שעה, רבע

ו לאשתו העתונא־ם כשצילצלו למיטתו.
 ״מה, שאלו: עסוק, קריניצי מר י כי נענו
 ״לא, אשתו: ענתה בישיבהי״ עוד הוא

צפו רגל פשיטת . . . שכיבד,!״ יש עכשיו
 תמשיך אש מאיר גולדה לשרת״החוץ יה

ש כפי ברמצווה, לחגיגות הזמנות לקבל
 של הזמנתם על האחרון. בחודש קיבלה

 חגיגת שערכו מאשדוד־ים, נערים 25
 שרת־החוץ השיבר, קולקטיבית, בר־מצווד,

 על עצים חמשה נטיעת על תעודה בשלחה
השי צורה באותה מהם. אחד בל של שמו

.בנות־מצווה עשר של הזמנתן על בה . . 
ל איתן (״בסיס אפרים השבוע כשנשאל

 לחזור חושב אינו אם גוזמן הקטן״) איש
ה גוזמן, השיב לפוליטיקה, הימים באחד
 ״זה משגשגים: פרטיים בעסקים עתה עוסק
מ נגמל עתה שזה אדם, שואלים כאילו
 אם חדש׳ בריא עולם וגילה חשיש עישון

 אותו!״ שהרס לסם לחזור רוצה אינו
★ ★ ★

ה צ צ ד פ ה ש ב מ בו
 השבוע השתתפו פופולאריים שחקנים שני

 כסית קפה בא־ מאות לעיני בהצגת־ח־נם
ה אחרי בתל־אביב. מינ , ש י כ ו ר  הכוכבת כ
ב מעשה הסרט של היפהפיד, הבלונדית

 חו* צייר־הפירסומת מבעלה, נפרדה מונית,
ב , ב י ב ו ר  בחברתו תכופות ונראתה כ
ף של ס ר (״בומבה״) יו  הולכי־ (שהמוני צו

 ״של־ הפסוק: את מפליט שמעוהו הקולנוע
 וליתוש!*), לזבוב הקץ פירוש? מה טוקס
שול אל חובב בלילה הראשון ביום ניגש
 אשתו־ את היכר, ובומבה, מינה של חנם

ער התגוששות התוצאה: נמרצות. לשעבר
 (משקל־ וחובב כבד) (משקל בומבה בין נית

 בית־הקפה באי כאשר שנסתיימה זבוב),
 מינה, את לקח בומבה הניצים. בין הפרידו
 בבכי ממררת כשהיא המקום מן הובילה

 משולחן השבוע התגלגל טוב רעיון . . .
רי כשנודע בית־קפה. לשולחן או  דן, ל

 אפשרות ישנה כי הצעיר׳ מעריב כתב
 על קפץ ישנים, קטנים מטוסים לרכישת•
 לקנות לעתונו הציע כי סיפר המציאה,

 מקצועי שטייס מנת על המטוסים, אחד את
אפ ברחבי ׳מוטס לסיור אותו יקה אזרחי
 את לבצע הספיק שדן לפגי אולם ריקה.

 ח* לשולחן, שכנו כך על שמע תיכניתו,
ם ר, דרומה!) (היי יי פ  אותה את הציע ח

 מטוס, קנה המפא״יי העתון לדבר. ההצעה
לשכרו רצה דן אשר הטייס אותו את שכר

 כד הרמטכ״ל של לידתו נסיבות על . . .
ן יטה י ף השבוע סיפר די ס ן, יו רי  כ
 בדמיה היו בשעתו זר, לאורח דגניה, איש
ל לא וכדי בנות, ושלוש בחורים 10 רק

 חגיגית הוחלט החברה, יחסי את ערער
 מ־ שנים חמש במשך להימנע כולם בין

 ר,עקרון: על גברה האהבה אולם נשואין.
ל נשא ההחלטה אחרי חודש א מו ן ש י  די

 אמו זאטולובשקאיה, דבורה הבנות, אחת אח
 ה־דשים, תשער, כעבור שנולד דיין, משד, של
״ל בחיוך: ברץ אמר .1915 במאי, 15ב־

ו שנים ארבע דיין נולד צה״ל, של מזלו
. . . זמנו!״ לפני חודשים שלושה
 התפקיד לצו מעל גבורה, של אישי מופת

ה השבוע נתנה החובה, לתביעת ומעבר
ה זמרת רי לו ס ת ג א מ  ב־ לולפין בבית ו

 הסתיים שלה אחד ששיר אחרי שבי־ציון.
יר דרמטי, כאפקט הארץ, על כוס בזריקת

 בחוזרה לחנות. הש בין שרה הבמה, מן דה
נפ הכוס, שברי על הזמרת מעדה לבמה,

 עד שירד, את הפסיקה לא אך קל, צעה
 ה־ זכתד. פחותה לא להצלחה . . . סיומו

ה רקדניח־קריינית־שחקנית נ ר י י א ר מ ב ג
 לברלין שנסעה אימה, המזרחית. ברלין

 עם אחד בערב הופיעה השתלמות׳ למטרת
ג הקומפוזיטור ר ו א י ר ג ג ג י  בהצגת־יחיד, ז

 הופיעה היא לפליטים. הוקדשו שהכנסותיה
 לשמש חוזה על ,וד,והתמד ובטלביזיה ברדיו

פו בפוזנאן, האופרה של ככוריאוגראפית
שלו של לתקופה לחזור עומדת אימה לין.
 בית־ את לפתוח כדי לארץ, חודשים שה

. שלה למחול הספר

החי
והטלפיים הפה

 ברפת, רדיו מקלט הופעל תד־רעים, ך*
בעז להגביר כדי החליבה, בשעת

ה הודיע החליבה, קצב את המוסיקה רת
 חדוה מרוב מדעתן יוצאות הפרות כי רפתן
מש בר־מוי שמשון את שומעות שהן שעה
הפה...״ מפוחית לי נגני ״הי, הזמר: את מיע ★ ★ ★

עבודה תאונת
 ב־ וו אוחיון יוסף קבע ,ירושלים ך*

ר י ק  לתלות כדי כבד, פטיש בעזרת ^
 הפטיש, ממהלומת בראשו נפגע עצמו, את

עצמו. את ותלד, התעורר והתעלף, צנח ★ ★ ★
מכשפות ציד

 במם־ אהל תיאטרון הציג אשתאול, ך*
 לא המכשפה, הצגת את תל״ם גרת

 התימנים שהתושבים אחרי ההצגה את סיים
 לכי ״מרשעת! בצעקות: פרצו ד,מרוגשים
הבמה. על אבנים זרקו לעזאזל!״ ★ ★ ★

מחמיר המוסיף, כל
 עובד שכנו את אזרח ראה דחוסות, ף

ה, ■בגינ  שואל אחר אזרח כיצד שמע !
 התערב חמור?״ כמו עובד אתה אוחו:״מה

 לשני כמו לו יש שכל ״אבל וצעק: בשיחה
 דיבה. הוצאת על לדין נתבע חמורים!״

★ ★ ★
מעוף חוסר

ה ך* נ ח , מ י א כ  פקו־ למלא חייל סירב צ
 ל״עוף נוספת פקודה קיבל מפקדו, דת

 על־ נתבע אותה, גם ביצע לא למעצר״׳
 ד,ז שבית־הדין אחרי זכאי יצא לדין, כך

 אינו ברייתו מטבע הנאשם כי מצא צבאי
★ ★ ★לעוף. מסוגל

שבור לב
 למשוך 17 בן נער החליט תל*אכיכ, ף

,15 בת נערה של ליבה תשומת את
 ניפץ דירתה, חלונות אל ברזל כדורי הטיל

 של לבו תשומת את משך הזגוגיות, את
★ ★ ★איתו. שעצר שוטר

המכס בדיקת
 הת/וווננד, שצעירה לאחר תל״אביב, ך*

 שעה במשקפת בד, שהתבונן שכן על ■1
 את המשטרה עצרה בחדרה, שהתפשטה

 שוטר שהוא גילתה מעשה, בשעת השכן
מכס.

השסע (ן*1פס
 | אורח עם ׳בשיחה הערבים, על סףגוריון דויד ראש־הממשלה ס

"1 (0£׳מ4 3 >1311111 11311̂; עסו!* 83*״!ע אמריקאי:
 | מרדכי שר־העבודה אחרי לנאום בקומו אשכול, לוי שר־האוצר $
 ■ ודיבר קצרות שידבר אמר ״חברי לשיכון־עולים: המלווה למען בכינוס נמיר,

הדברים.״ יתקצרו כך על־ידי ואולי בהרחבה, שאדבר מודיע, אני ארוכות.
 ; בן- שהעלה להצעה בהתנגדו לבנון, חייס תל־אגיב, עירית ראש ס

 ! מפלגותיהם. את הגברים שיאחרו ״קודם בישראל: הנשים ארגוני כל לאיחוד גוריון
 | גני- מרבה נשים קנאת ומועדוני־מפלגות• מריבות קטטות, מרבה מפלגות קנאת

! ומועדוני־נוער.״ מעונות־עולים ילדים,
! מכיר ״אני :וויסגאל מאיר העשור שנת חגיגות על הממונה •
 ; אני כי שאף מבטיחכם ואני כגויים. ומדברים העברית בשפה שמשתמשים רבים

י, כיהודי.״ מדבר הריני האנגלית, בשפה משתמש
! במסיבת־ כר״ניס, צפי משרד־העכודה, של המשפטי היועץ @

 ן בגיל לפנסיה ודאי פורשות ״דוגמניות המנסד־לביטוח־לאומי: נוהל על עתונאים
הגיזרד,.״ אבדן גיל — מאד צעיר
 ! זיוזה היתר, כאילו ההוליבודיים הפרסומת דברי על בצח״ל, רנדסרן 9
 הבול.״ אלא דווקא, מקלענית היתד, שלא לי ״נדמה בצר,״ל: מקלענית שפיר
 ! את לשנות ממנו שביקשה לאשר, בתשובה פיקאסו, פאסלו הצייר 9
 | מחליף ״הייתי הגדול: האמן ידי מעשה שלה׳ בפורטרט לחום, מירוק עיניה צבע
אותן.״ שמתי היכן זוכר שאינני אלא ברצון, צבען את

אומרים! שהם נדיח במיל לי איכפת ״לא בערך: *

1040 הזה העולם

מל ישן הרק כר
סקס ר מו ח ב ו * מ

ברנדי
פיין כזרה אקס ★

די שרי ★ברנ
ס רמו זבדרן ו

*1 / 2 / ^8א
ו ד י פ ק ל ה  ק

ל מ ס שיי והשום ה

ל מ מזרחימ
יעקב (זנדון לעיון דאעגון מיקבי

סלאריאל'

 אשיר את תמצא אצלנו רק

ושר״ ״הדרך לא
 המתנהל חדש שידוכים משרד

 השיטות לפי מוחלטת, בסודיות
 בארה״ב. הונהגו אשר החדישות

ל להתכתבות מיוחדת מחלקה
 מועמדיט/ות עם נישואין מטרת

 היום עוד אלינו פנה בארה״ב.
 ת״א, ,12015 ת.ד. הכתובת לפי
 ותקבל לתשובה פר׳ 500 צרף

כתובתנו. בצרוף מלא פרוספקט

ר ו ד י ר - לב ו ד י יב

 למכירה ונמצא הופיע ככר
 עמוד. וארבעה .ששים

ת ו ר ש ע קריקטורות. .
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