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מאנגליה. מעולים מורים
 דרגות מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, קורסים ב>

העברי. הכתיב לשיפור מיוחד וקורס הידיעות
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 הירח את צלמו
המלאטתי

אר בשנוי כשיופיננ
 1או וחזנזיצו אד צנו.

 תברודי וזוזודנזנווז
 רך אין אנו זווורוז.

 אווזה \נרז2 גזצרנווז,
אצר תיוגו עוד
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הולנד
אלה1נז1ז

ערן
היחסית חדזיה

 אליהן הרבות הארצות מתוך ארבע רק הן
 של החוץ מינויי שבוע מדי נשלחים
הישראלי, החדשות שבועת הזה״, ״העולם

 המוסר במדינה, ביותר הנקרא העתון
 כל על ומלא נאמן דו״ח בניכר לישראלי

החדשות. שטחי בכל בארץ, הנעשה
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אנשים
ה ש אישית הקד

 שעבר, בשבוע בכנסת הופעתה לפני שעה
ה החוץ שרת עמדה שם ד ל ר גו י א  מ

 יש כי לד, הוברר מדינית, סקירה לשאת
 אסר לביתה שהוזעק הרופא גבוה. חום לה

 עמדה גולדה אולם בכנסת, להופיע עליד.
 אמרר, נאומה. את לשאת לה שינתן כך על

 אנאם גבוה, חום לי שיש ״למרות היא:
 ״דוקא הרופא: כך על השיב רוח.״ בקור

 שוכנעה גולדה לשפעת.״ מזיקה קרה רוח
ד הממשלה ראש — ן דו ו רי ו ג ן־  כ

 ארצות־הב־ נשיא מאת במתנה השבוע זכה
רי לשעבר רית מן. ה רו מש באמצעות מ
ה המאוחדת, היהודית המגבית פעילי לחת

 שני לביג׳י מרומן שלח ־ בארץ, מבקרת
ת... בהקדשה זכרונותיו, של כרכים שי  אי

ג יוסןש הד״ר הדואר שר ר  השבוע יצא בו
 התרמה למסע הפיתוח מלווה בשליחות שוב

 התפאר לוד בשדר,־התעופה בארצות־הברית.
ש היחיד המשרד הוא משרדו בי בורג

 עורך וששרו ההוצאה, על עולה בו ההכנסה
 . . . אחרים משרים מגבית מסעות יותר
ד דבר שעורך אחרי אי דו כ  ביקורת מתח ז

 מפא״י, על־ידי הקפה בתי רכישת ריבוי על .
 מפא״י עסקני על־ידי השבוע ובאי נלקח

 הוא התקוה. בשכונת מפא״י במועדון לסיור
 המועדונים רכישת כי ושוכנע מאוד התפעל

 עולי לועידת . . . חיובי ענין היא
 באו בתל־אביב השבוע שנערכה רומניה

ה היא האחת ותיקים. עולים שני נ ש ו  ש
ן י טי ש ר ש פינה, מראש 90ה־ בת בו

 זה לה והיה שנה 71 לפני ארצה עלתה
 השני העולה בתל־אביב. הראשון ביקורה

ה יום!? היה ד ו י מנ י  מזכרון 94ה־ בן ז
 הוא :יותר לו מוכרת שתל־אביב יעקב,
 שנותיו ב־סד השלישית בפעם כבר בה ביקר
ר, דן השבוע כשהובא . . . בארץ מ  ש

 הבחין לבית־המשפט, קסטנר, ברצח הנאשם
ב עורךהדין סניגורו ק ע מן י ג  כי הני

 בפניו. רחב חתך הגילוח בעת נחתך שמר
 בעין יראו לא השופטים לשמר: הניגמן אמר

 תוך כך על השיב שמר זו. סריסי, סובה
לה כבר יכול ״מה ביטול: של חנועת־יד

 מצב על בלקוחו נזף הניגמן אותי?״ ציל
 להאמין צריך שלי ״לקוח הסביר: רוחו,

 הנוכחים בין . . • הסוף״ עד בזיכויו
 תיאטרון שחקנית בלטה המחתרת במשפט

ה זירה דנ ט. ע בי  הביא מה כשנשאלה ש
 מיסתורי בחיוך ענתה זה, למשפט אותה
★ ★ ★בלבד. סתום
בחיים עוד
 ההונגרי השחקן של במשפטו הנוכחים בין

ב הנאשם במדינת), (ראה כדגוש זולטן
 ,12 בת ילדה של בגופה מגונה מעשה ביצוע

 הונגרי ממוצא הישיש הסופר השבוע בלט
בית התלבט כאשר המאירי. אביגדור

 לאונס מתאים עברי ביטוי במציאת ד,משפט
 ״רמיסת המונח את המאירי הציע קטינא,

שהת ״דפלורציה״ המונח במקום חבצלת״
 בעת בפרוסוקול. ונרשם השופט על־ידי קבל

צעי קבוצת סביבו המאירי אסף ההפסקה
 מן סיפורים בעזרת להם להוכיח ניסה רים׳

 הדיינים היו התלמוד בתקופת גם כי המדרש
. זה מסוג במשפטים בקיאים היהודים . . 

 כי השבוע סיפר ברלין יוסף הצה״ב ח״כ
 חש- לשלם לאחרונה להפסיק החליט הוא

 אולי הסיבה: ובבתי־קפה. בבתי־מלון בונות
 את יקטינו הש.א., המלצות אחרי כך, עקב

. שלו השומא .  מקורי פירסומת רעיון .
 גוזמן, אפרים של במוחו השבוע עלה

ל הסוחרים התאחדות ומזכיר וספה, סוכן
קטנוע נגנב הרצה שבשעת אחרי שעבר•

 פיר■ מודעת על גוזמו חשב מסוכנותו וספה
 הגנבים? בוחרים מה הבא: בנוסח סומת

 גונבים ־ר,ם לא! קאדילאק? קרייזלר? דורג׳?
זכ יותר ממשי לפירסום . . . וספות רק
 רוכינא, חנה של בתה לאחרונה תה

 אחרי סטיוארט, אילנה בשם עתה הנקראת
 בצי קצין לשעבר ססיוארט, לביל שנישאה

 העובדת ,23,־ד בת אילנה ארצוח־הברית•
 תמונות לכמה זכתה באיטליה, כדוגמנית

 תיאודור . , . איטלקיים בשבועונים שער
ל,כי  לשעבר, הקאמרי התיאטרון שחקן ק

לאחרו פתח להצלחה, וזכה להוליבוד שעבר
 דוכני עם חדיש, בית־קפה הסרטים בעיר נה

 (חדקרן)... יודקורן בשם איטלקי אספרסו
המתגו נוימן, יהודה הישראלי הצייר

 של תערוכה לאחרונה הציג בפאריס, רר
 3 למכור הצליח הוא בלונדון. תמונותיו
 75 של בסכום נמכרה מהן אחת תמונות.

שהת אנגלי, נכסים לבעל שטרלינג לירות
 שנה מדי תמונה נוימן אצל לרכוש חייב

 באה הישראלי לכדורגל חזקה תגבורת . . .
 הכדורגלן של בכורו בנו לידת עם השבוע
 זכה לד, הראשונה המתנה גלזר. שייע

 כדורגל היה עדי, בשם שיקרא הנולד, הרך
 אמר בגרמניה. העולמי הגביע ממשחקי זעיר

 יעודו את מעכשיו לראות ״שיתרגל שייע:
 אשתו כי לשייע היד, שנדמה אחרי בחיים.״

 הבן היה אילו החלים: ללדת, מתמהמהת
 שוער, ממנו יוצא היה זמנו, בטרם נולד

 אילו בסדר. לא קצת הם השוערים כל כי
 סטופר. ממנו יוצא היה לבוא, מאחר היה

 החליט חודשים, תשעה בתום עדי כשנולד
ש כיוון מרכזי, חלוץ יהיה שהוא שייע

.9 הוא המרכזי החלוץ של מספרו

★ ★ ★
ס תורה פרד ב

 רתק, אלפרד, בן ויסמן יהודה ״אויגן
 ברזיל' (קורינה) עטרה תל־אביב; — רומניה

 תל־אביב.״ — רומניה רוקה, אמיל, בת
 הרבנות על־ידי שפורסמה זו בלשון מודעה

 לנשואין הרשמתה על הודיעה הראשית
 . . . ישראל של האחרונה היופי מלכת של

 האי־ האמנים צמד של החדשה בתכניתם
 מספרים ושומכר דז׳יגאן וישאים
 דז׳י־ שואל אקטואליות. בדיחות כמה השנים

 רץ הרוסי הירח למה חברו: את גאן
 ״ובשלי שומכר: כך על משיב מהר? כך כל

 . . . מהר?״ רצתי ־לא מרוסיה לצאת נתנו
 תימני, אודות הוא השניים של אחר סיפור
 לקטוף והחל לפרדס שנכנס חדש, עולה

ה את וציטט יהודי במקום עבר תפוזים.
 איוו ״אה, התימני: אמר תגנוב! לא כתוב:
 עוד ובינתיים תפוזים גונבים נפלאה, מדינה

 הקאנזרי שחקן . . . תורד,״ דברי שומעים
 בסרט שהופיע אחרי אשר שילה, יצחק

 כדי שנית לשם הוזמן בבריטניה דונקירק
 אלה בסרטים מופיע נוסף, בסרט להופיע

 השנה ביום . . . שילה מייקל בשם
 יום בשמונים סרטו של הבכורה להצגת
 רעים מסיבת מיד מייק ערך לעולם מסביב
 גארדן, סקוואר מרימון באיצטדיון קטנה
למ העולם. רחבי מכל ידידים הזמין אליה
 אלה רוב אולם איש. אלף 18 הופיעו סיבה
 כידידים. לא יצאו טוד של כידידיו שבאו
לבק להגיע הצליח לא מהם איש כמעט
 ואף שהובטחו, והמאכלים השמפניה בוקי
 . . . שהובטחה במתנה זכר, לא מהם אחד

 למשפחתו לאחרונה באו משפחתיות צרות
 פוכוס, אורוול ארקנזם מדינת מושל של

ה התלמידים בפרשת לשימצד, שהתפרסם
 ג׳ורג׳ דודנו, רוק. ליטל בעיר כושים

 שהתנגדה אחרי מאשתו, התגרש פובוס,
בהם. תומך הוא בעור המושל של לצעדיו

השבוע פסו<ןי
 הכספי מצבה על גולדמן, נחום ד״ר הציונית ההסתדרות נשיא •

 בלי האחרונות בשנים חיו היהודית והסוכנות ישראל ״מדינת המדינה: של הקשה
מיכולתן.״ למעלה והוציאו חשבון

ר <• כ ת ח ס נ כ ה ה ש ם, מ ר  סימני פקודת תיקון חוק על בכנסת בויכוח א
בן־צבי.״ ושוקולד בן־גוריון ביסקוויט מלייצר שימנע בחוק סעיף כל ״אין סחורות:

המצליחים.״ נכדיה לגבי סלחנית היסטוריה ״הסבתא אחימאיר: אכא ד״ר •
יובל בכנס כהן, ישראל הצעיר״ ״הפועל מפא״י שבועון עורך •

 שבועון הוא הצעיר שהפועל לחברים להזכיר רוצה ״אני ברחובות: הצעיר הפועל
בשבוע.״ שבוע מדי המופיע

 שהוקראה במשטרה, בחקירתו קסטנר, ד״ר כרצח הנאשם שמר, דן •
 זה כי התברר בסוף אבל אחרינו, עוקב שמישהו ״הרגשנו בבית־המשפט: השבוע

הומוסכסואליסט.״ אלא משטרה איש היה לא
 הכדור• לקבוצת בברכתו אלמוגי, יוסף חיפה, פועלי מועצת ראש •
 שמידת שנת לכולנו מאחל ״אני הליגה: פתיחת לקראת חיפה הפועל של רגל

הכדורגל.״ ושערי ,העליז־ שערי הלירה, שער האינדכם, שערי
 המשפטנים מצב על דעתו את לחוות בהתבקשו כהן, אליעזר משפטן •

לאכול.״ מה אין השני לחצי ואילו לאכול זמן אין מעורכי־הדין ״לחצי במדינה:

א
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