
אנשים

ת קו בי ח  על קיבלה השחקים, בין במיילדת שהתפרסמה אל־על דיילת פלשר, עליזה :ה
 הישראלי האופנה בית' של לונדונית אופנה בתצוגת כדוגמנית שימשה חדש, תפקיד עצמה
 השמלה החדיש). השק מקו פרטים בבמה (השונה החבית בקו שמלה הציגה מודל, תלווה
בתצוגה. גדולה ולהצלחה ישראלה, — מקורי בשם הלבן מעילה של הכחולה במנתו עקב זכתה

קורת ת בי ל חי ת העונה ב
 תופעות כמה בישראל התגלו מ בשבוע

 ה־ חופש להגבלת מדאיגות דיקסטוריות
נת עתונים, לחיסול באיומים מלוזת עתונות,

מא דוגמה המערבי בעולם מדינות שתי נו
 עתונות חופש של פירושו מה לישראל, לפת

 רב״ההשפעה האמריקאי השבועון אמיתי.
 ולחוגי אייזנהאור לנשיא המקורב טייס,

 של מנהיגה את השנה כאיש בחר השלטון,
 הקומוניסטית המפלגה מזכיר ברית־המועצות,

 את פתח כרושצ׳וב, ניקיטה הסובייטית
 1957 שנת של ״הסמלים במשפט: כתבתו

 שזרחו אור של חיוזרים קוים שני היו
 של והפיכתה העולם, של הלילה שמי דרך

פלו בחוף להבה לגוש טנגארד מסוג רקטה
 את האשים לא בארצות־הברית איש רידה.״

. . המדינה כבטחון בחבלה סיים  בבריטניה .
 דו■ העתונאי זאת לעומת פירסם השמרנית

 על אקספרס בדיילי כתבה אדגאר נאלד
 אין ״מדוע שאל: בה אליזבט, המלכח

 שתלבושתה למלכה לומר השכל למישהו
 טעם איזה — חזה על הגדולה (הקשת
 ומדוע טלביזיה? להצגת התאימה לא נורא!)

 דוגמא . . . גרוע?״ כה איסורה היה
נית בישראל חופש־הביטוי להגבלת לנסיונות

 ישע* הפרופסור השבוע שפירסם במאמר נה
האנציק עורכי על הנמנה ליבוביץ, יהו

 מאמר הבוקר. מעתוני באחד העברית, לופדית
 חוגי מצד התקפות לסדרת בתשובה בא זה

 לי־ גילה האנציקלופדיה. עורכי על השמאל
 זמן כמה זה מתנהלת ״פעולת־לחץ בוביץ׳:

 השפעה, רבי חוגים מטעם האנציקלופדיה נגד
 הרצויים ולסימון לרוח התאמתה התובעים

 פוליטית צנזורה מעין של והסלתה להם,
 וכעורכים כמחברים הפועלים המדע אנשי על

 אף נמנעים אינם אלה חוגים באנציקלופדיה.
 לרשותם העומדים אמצעי־הלחץ על מלרמז

האנציקלו נגד מופעלים להיות והעלולים
 לשעבר, ירושלים מופתי . . . פדיה״
 לפרסם החל חוסייגי, אל אמין חאג׳

 אל• אחבאר המצרי בשבועון זכרוגותיו את
 של בזכרונותיו פורסם שלא סיפור יזם.

 נולד רק כאשר הולדתו. לימי נוגע המופתי
 אם של למזלה אמו. שדי יבשו אמין חאג׳

 אט* גיטל מר שכנתה, כי התברר המופתי
 והסכימה תקופה באותה ילד ילדה דורסקי,

 היא גיטל לעת. מעת אמין את גם להניק
 אמדורסקי, ירחמיאל ר׳ של אשתו

 העתיקה בירושלים הראשון המלון בעל
 קנת, מכס השופטים הוציאו כאשר . . .
י  את זונדלביץ ויצחק גכיזץ חק3_

 אישור נתנו קסטנר, רצח במשפט ססק־דינם
 הנאשמים. של ראשי־התיבות לצירוף רשמי

 ראשי־ את צירפו הרצח, באשמת בטפלם
 ומנקם, שמר אקשטיין, של התיבות

 מכל בהימנעם אולם אש״ם. למסקנה: הגיעו
 כולה, בפרשה הש.ב. חלק על חוות־דעת

 ואקש־ מנקם שמר, השמות סדר את הפכו
שנז׳׳א. לשאלת פתח פתחו טיין,

★ ★ ★

ההצגה באמצע תשואות
הממ ראש של הגדולה ללהיטותו הסבר

ד שלה ץ דו רי ו ג ף  בטחוניים יחסים אחרי ב
למ אפשר המערבית, גרמניה עם ומדיניים

ש העשרים, חמאה גדולי בשם בספר צוא
 מסה מופיעה ובו בגרמנית, בברלין פורסם
ה של לדיקנותה דוגמה בידי. על גדולה

 בידי כי המחבר מציין בו קטע הוא מסה
 קשות לענות עלול והוא חנופה סובל אינו
. אחד שבח בתואר ואף לו, שיחניף למי . . 

 המשא- את הפועלים מפלגות נציגי כשסיימו
ממ הקמת על והחליטו הקואליציוני והמתן

 הציעו היוצאת, הממשלה בהרכב חדשה שלה
 בקבוק להביא ומפ״ם אחדות־העבודה נציגי

 ל־ התנגד בידי המאורע. לציון קוניאק
ט... בקבוק הביאו דרישתו ולפי קוניאק רמו  ו

 חידוש בקדחת קדחו המפלגות שעסקני שעה
 מרדכי מפא״י ח״כ עסק הקואליציה,

 נראה ה־א יותר. פרוזאיים בעיסוקים נמיר
 הירושלמית, שמש במסעדת סועד השבוע
 עם תה ובכוס ביין סעודתו מקנח כשהוא
המל עם בשיחה נכנס הסעודה אחרי סכרין.
 מוצגים טובים סרטים איזה לברר צרית׳

 סופיח את לראות כדאי ואם בירושלים
 האמנות חובבי בין אי־רצון . . . לורן

 מאיר. גולדה החוץ שרת בחנוכה עוררה
 לשיר התרבות בהיכל שהאזין תל-אביבי קהל
פר כאשר הופתע, דמארי שושנה מסי

 השיר. באמצע סוערות מחיאות־כפיים צו
 באמצע לאולם נכנסה שרת־החוץ כי נסתבר
 . . . הקהל על־ידי בתרועות נתקבלה השיר,

 הכחן. דוד מפא״י ח״כ עסק אחרים בענינים
 זקוקים משפחתו בני כי וחישב ישב הוא
 היה ואילו בחודש, מים קוב לשמונה רק

 יכול היה ביתו, גג על מים בור מתקין
ה את זאת? עשה לא מדוע כסף. לחסוך
 הדיון בשעת הכנסת לחברי גילה לכך סיבה

 אינה ״המחשבה הכהן: אמר המים. חוק על
 רואה שאני משום נכונה, בצורה פועלת

 המשכיח הוא הזה הכרז הברז. את לפני
 גם התכוון אם פירש לא הכהן הכל.״ את

 האוניברסיטה פרופסור . . . ההדלפה לבעיית
 גילה טור־־סיני הירץ נפתלי העברית
ב בלשית. ספרות חובב הוא כי השבוע,

ה הבלשיות הספריות אחת נמצאת ביתו
בארץ. גדולות

★ ★ ★

ה ש ף בק סו שחק ב מ ה
 אלוף־ השבוע עמד משונה בקשה בפני
 יום סיום במסדר דורון. אהרון משנה

היחי אחת זכתה צד,״ל, יחידת של הספורט
 והתעודות הפרסים הגביעים, בכל כמעט דות

דו מסר כאשר המזכירות. שולחן על שהיו
 לנציגה הכללית הזכיה גביע את גם רון

 ״תן בהתלהבות: היחידה מחיילי אחד קרא
 מוזרה בקשה . . . השולחן״ את גם להם

 דן הפזמונאי בפי השבוע היתה אחרת
 את מחבר הוא כי שפורסם אחרי מגור. אל

 זירה, בתיאטרון החדש למחזה הפזמונים
 כך על ידע לא שדן בעוד וינטלאטור, משה

 וביקש התיאטרון במשרדי הופיע בכלל,
 החיפושים כשכל אלמגור. דן את לראות

סופ שכר ודרש עצמו את הציג לשוא, היו
 על לבסוף שנכתבו הפזמונים עבור רים
. ידו .  למיליונר נשואיה פרשת על .

 לאחרונה כתבה שיין ריצ׳ארד האמריקאי
 טל, שרה לשעבר ישראל של היופי מלכת

כי מסתבר הקולנוע. לעולם פרטי במכתב

 תבל, מיס תואר על בתחרות הופעתה אחרי
 הד־ לקריירה (בינשטוק) טל שרה התכוננה
 קולומביה בחברת מבחני־בד עברה ליבודית,
 שונים אישים עם נפגשה מטרו, ובחברת

 ידידיו בחוג היתד, לדבריה הקולנוע. מעולם
 עם להיפגש כשהתחיל ״דו !3 מרלון של

 היחידות אחת היא היתד, קאשפי, אנה
 סם הבמאי הקרובים. נשואיהם על שידעו
 ג׳ון עם בסרט תפקיד לה הציע פולר
 היא לקבלו. לא החליטה שרה אולם מין,

 ל־ שזכה היהודי שיין, דוד את הכירה
 ג׳ו הסנטור של מעוזריו כאחד פירסום

 אחרי חיזר שזה שעה המנוח, קארתי מק
ב תבל. כמים שנבחרה רומבין הילווי

 ריצ׳ארד. הצעיר אחיו את הכירה אמצעותו
מ במועדון בלום־אנג׳לס, נערכו נשואיהם

 השייך אמבסדור, במלון אשר הקוקוס טעי
 אורחים, 300 נוכחו בחתונה בעלה. להורי

סר חברות נשיאי ידועים, עתונאים ביניהם

 כנט. וג׳ואן לימץ כג׳ק שחקנים טים,
המ למחרת כתבה הופר הדה העתונאית

 של המוצלחות אחת היתד, ״המסיבה סיבה:
 אדמות. עלי מהלך כחלום נראתה שרה השנה.

 יחטפו אם פקחים יהיו הבד עולם אילי
 עורך מוליכן, אד הוליבוד.״ עבור אותה

 עליה: אמר המפורסם, הטלביזיה תכנית
 אך עולם, מיס את נשא שיין דוד ״אמנם

 היא טל שרה — יותר שזכה הוא דיק אחיו
הת זו היתד, מקום מכל ופקחית.״ יסד,פיה
 את ריכזה פעם אשר לנערה רבה קדמות
 השימר קן של למרכסיזם־לניניזם החוגים
 בשבוע הזעף גשמי . . . בתל־אביב הצעיר

ד בהצגת הצגות• לשתי הפריעו האחרון  ר
 גשם החל הקאמרי בתיאטרון ויוליה מיאו

 רוזינה החלה בו ברגע הבמה על יורד
 השחר על הקטע את לדקלם פרנהוף
 נאלצו נ״ט הגולדן זמרי ואילו המפציע.

אותל־שם. במת על גיגית להציב

השסע פסמן׳
 חיפה! פועלי במועצת בהרצאה שרף, זאב המדינה הכנסות על הממונה •

 — כה עד שהיה כפי ההכנסה מס שבחוק. הטירוף לפי לחיות יכולים אינם ״אנשים
טירוף.״ היה
 לשותפות מועמדים ״איננו מפ״ם: בועידת כנטופ, מרדכי הפיתוח, שר •

לגדר.״ מתוץ אותה לקבור שאפשר
 ועידה: באותה בתל־אביב, מפ״ם של הצעירה החטיבה נציג שחם, אברהם •

אשכול.״ לוי כמו מובהק פועלים צורר עם בממשלה לשבת הצדקה כל תאה ״אינני
 כמו ממפ״ם יצאה העבודה ״אחדות ועידה: באותה מחולון, כלב, שמעון •

הארץ.״ כדור סביב מסתובב שהססוסניק כמו מסתובבת היא וכעת ספוטניק,
 ביאליק פרס חלוקת בטקס כדגוריון, דוד המיועד הממשלה ראש •

 בשל לא שנגרם מרכבה מעשה שסיימתי על בשמחה, עתה בא ״אני ישראל: לחכמת
להיפר.״ אלא ישראל חכמת
 על שנמתחה הביקורת על תשובה במאמר ליבוביץ, ישעיהו הפרופסור •

 של תעמולה כתב אינה ״האנציקלופדיה השמאל: חוגי מצד העברית האנציקלופדיה
ש... צפור של לצפצופים מקום בה אין ולסיכך המגבית  כל רואים אנו אין הנפ
משאירים ואנחנו עובדות, אמהות ארגון כמו נושאים על מיוחדים לערכים הצדקה

 1 עובדות* אמהות ״ארגון הערך יופיע בה אשר אנציקלופדיה לחבר הזכות את למבקרים
המאוחדות האומות ארגון הערך בצד
כ • " כ ח ״ ל צ א ר ש ח, י ק  המים: חוק על הדיון בשעת בכנסת, בנאום רו
 ! אני אותם? אוהב שאני זה בגלל קרפיונים, על מים קוב מיליון 140 להוציא ״מה,
לקבלם.״ יכול שאינני דברים הרבה אוהב
ר • ר שו מ ם ה ה ר כ רסקי, א הסימפוזיון במסגרת צוותא, במועדון בהרצאה שלו

 : לספרות הדרך את מוסינזון בה חסם הסמבה, את ״בכתבו הנוער: קורא מה הנושא על
הנוער.״ בפני
ת © ר ץ ש חו ה ה ד ל ר, גו אי  הבולגרית החקלאית המשלחת חברי עם בשיחה מ

 ! כמגדלת גם אלא החוץ, כשרת רק אבוא לא לבולגריה, אבוא ״אם בארץ: שסיירה
תרנגולות.״

ר • כ ת ח ל ה ת הנ ו נ כ סו ר ה ״ ד ג ה סף, ד  ! יכולה איך לשאלה בתשובה יו
 : שוב עמן לשבת ומפ״ם, העבודה אחדות על קשה כה ביקורת שמתחה אחרי מפא״י,

המפלגות.״ יתר את לחנך הוא מפא״י של ״תפקידה בממשלה:
ת • ר מ לי הז קן, או  בדו־ חפיג׳מה במשחק הראשי התפקיד את ששיחקה שו

 ! טובה היתד, דו־רה״מי ״הצגת בתל־אביב: הפיג׳מוז משחק הסרט מהצגת בצאתה רה־מי,
דיי.* מדורים בה טובה הייתי ואני הסרט, מן

ר • מ ם הז ה ר כ קי א ס ר מי קו ל  | הקהל שם באזכרות, רק לשיר אוהב ״אני :וי
בשקם* מאזין
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