
. לחקלאות מקי! .  כשד־ ויטאמינים .
 חברת ת. האמה את בקרוב ימשכו נדנים
 לתדצרתה, ויסאמי.ים להכניס מתבוננת ארטיק

 תזונתי ע.־ך של בסיסמה קהל לרכוש כדי
.מוגבר .  :לבחירות כוספת מתנה .
 ל־סססד מ.עמרים בהרשמת יוחל השבוע

ב העממי, השיכון של חדשות יחידות־דיור
 ליחידה י ל׳׳ ד200ו־ 6200 ,5500 של מחיר

 חמור ן בגרע נכשל המגן יהב . . .
 שכל בעוד החודש. המ״תיימת התקציב בשנת
 הממשלתי, לאומדן מעל עלו המסים שאר
 מספר . . . ל״י מיליון 12ב־ ב היה פיגר

 בשנת בחוץ־לארץ שהו אשר השליהים
. 925ל־ הגיע ,1957 .  מה־ רבע רק .

 את מוצאים אילת משפחות של מפרנסים
 אחוזים 12,5ש־ בעוד יצרניות, בעבודות לחמם

 ד־ . . . ממשלתית בפקידות מתעסקים
 יתוכנן אילת, של החדשה תוכנית״האב

. ת נפש אלף 60ל־ רים מג. שטח . ב .
 סמיע כפר ת אדמ על להשתלט מאמציו

 הקק״ל איש שלח המערבי, בגליל הדרוזי
 לבדוק לתירכיה, מיוחד שליח נחמ.י יוסף
ה השלטון מיפי הקרקעות רישום את שם

בארץ. תורכי

חזכיר
ם בצינורות בלי תו מ ה

 מעיראק בצינור הנפט זרם חידוש
 אם אחרון, כמוצא בחשבון נלקח לחיפה
 לחופי העיראקי הנפט זרם את רע״ם תנתק
 חזה העולם הודיע כך על — והלבנון סוריה

 הודיעה השבוע שבועות• שלושה לפני )1066(
ה לחידוש כזאת תוכנית קיום על דמשק

רוקה* וראש־עיר אהרונצייק מציל
למים מחוץ עצות

 חדש קטע לו שיחובר הישן, בצינור פעולה
 לסי הנן׳ אלה שמועות בעכו. יסתיים אשר
 רע״ם של פסיכולוגית ממלחמה חלק שעה,

. העיראקיודירדנית הפדרציה נגד .  שצרות .
 בישראל, בהתמדה המופצים מזוייפים, בסן*
 חעולס ערב. ממדינות אחת כמוצרי נתגלו

ב זו עובדה לראשונה גילה )1053( חזה
 המשטרה, רשלנות . . . חקירתו
יה בח״רת המבוייש היהלומים שוד בסרשת

 מדהימים שכרטיס בתל־אביב, הנגב לומי
 בחקירת לראשונה נתגלו אודותיה מלאים
 בפי השבוע אושרה ),1031־1064( חזה חעולס
 רשמית בהודעה בעצמם• המשטרה דוברי
 לא הענק השוד כי בפרשה, החוקרים מסרו
 לחוץ־ ד״יברחו היהלומים וכי נברא ולא היה

 . . • ה״שוד״ לפני אחדים ימ־ם לארץ
מיליקן אברהם פונים״ הפט ״סוחר
 מאסר, לשנה השבוע נדון )1041 חזה (העולם
 המבריחים מגדולי ארבעה ששותפיו. נשעה

 כבדים. ועונשים מאסר לעונשי נידונו בישראל,
 שהקריא בשעה גביזץ, השופט של סעותו

 לזיגמונם ל״י 1000 ״קנס פסק־הדין את
 בפסק כנרשם ל״י 10.000 ם במק־ שפירו,״

 פסק חוקיות על ערעור להגשת הביאה הדין׳
 . . . ההגנה פרקליסי של מצידם הדין

 חזה חפולס של ברפואה השנה איש
 השבוע קיבל צונדק, הרמן פרופסור ),1042(

 מחקריו על ציבורית להיגיינה סולד פרס את
וההורמונים. הבלוטות פעולת בשטח

 אל־ שלסח חחרש־אילס חנדציל טשנואל: •
׳194* בשנת צולנזח חתסונת אסוף.

אנשים
בצער מעותתף נהג
 לדיעותיו ביותר הקולעת ההגדרה את

 השמיע הציונות על כן־גורידן דויד של
 נשיא מן, ניז עמנואל הד״ר החולף בשבוע

 הכלליים. הציונים של העולמית הקונפדרציה
 של לתיאום במוסד ביג׳י, השמיע כאשר

 יחויבו לפיהן הצעות והממשלה, הסוכנות
 ב־ ובש-רות מיסים בתשלום הגולה ציוני

 קרא לכנסת, בחירה זכות תמורת צה״ל,
 . . . עבר״ כבר ״פורים ביג׳י: לעבר ניומן

 על־ שחויבה אשה, על שהוטל פסק-הדין
 לטרמ־ גב.הים פיצויים לשלם בית־משפט ידי

 תאונה, בשעת במכוניתה שנסעה פיסטית
 כתב רון. ד! מיכאל סגן־אלוף את זיעזע
 ״אני היומונים: אהד למערכת במכתב דורון,

 כל להסיע והרגלי שנה 23 זה בארץ נוהג
 תאונה לי קרתה לא בכביש. יד שמרים מי

 מקרה נגד מחוסן אינני אולם זו, בתקופה
 אי- הצרים. בכבישינו התנועה ברבוי כזה

 שלי הטרמפיסטים סליחת את אבקש לזאת
 רק בעתיד להסיע אוכל מהם אשר לשעבר,

 לי ברי ואשר היטב לי המוכרים אלה אח
 במקרה והחוק הטובה את לרעה ינצלו שלא

 לעירית בהצעה • . • במצוקה״ ואמצא
גרינ צבי אורי המשורר פנה רמת־גן
 מגדל, העירוני בפארק לבנות שהציע ברג,
 צופה ושהיה ביפו׳ השעון למגדל בדומה

 ביכה הזדמנות באותה ירושלים. פני אל
 גורלו אח מאוד פרוזאית בלשון גרינברג

 הנגב להצלת כקרבן שהוקרב הירקון, של
 תל־אביב עירית במועצת חידות סיעת . . .

כש חדשה. תעמולה שיטת לאחרונה הנהיגה
כל בנין רשיון מאשרת ערים בנין ועדת
 אישיים מכתבים הסיעה חברי שולחים שהו,

מת לפיהם אושרו, שרשיונותיהם לאנשים
 של פעולתו כתוצאת האישור בא כאילו קבל
 מי־תר־יית תמיד שלא מאחר אולם חירות נציג

 אליהם האנשים שמות על המועצה חברי
 מעין מפחב השבוע הגיע המכתבים, נשלחים

 חירות, מטעם המיעצה חבר בידי חתום זה,
בתו בויאר, אברהם העיר ראש לסגן
 מרססת לסגירת בקשתו לאישור ברכה ספת

 באיצטדיון הסגור העתונאים ליציע . . .
 הדבר קטן. ילד השבוע הסתנן ביפו באסה
ה של המקצועית קנאתו את עורר ק  שו

 חרות. עתון של ה.פורם מרור רך ע. שילה,
 מעל להרימו ניסה בידיו, הילד את נטל הוא

הנר הצופים אולם הקהל. יציע אל הגדר,
 נכנע לבסוף חזרה. הילד את דחפו גזים

 אחו השער. דרך הילד את גירש שוקה,
 בוערת סיגריה הכניס לו, סלח לא הצופים

לכוויות. לו נרם בגדיו, בין אל
★ ★ ★

א שיר הא העותדוף ל
צריו היה אורן מרדכי פראג אסיר

 העתו־ בעתון שעבר, שישי ביום להשתתף,
 של החדש ספרו על בו ולהרצות נאים

 אורן אולם דג׳ילאס. מילובאן היוגוסלבי
 ה־ עתון רך ע, קיסרי, ואורי הופיע, לא

 התלחשויות חלר״ הוא כי הודיע עתונאים,
מפ ממרכז הוראה קיבל אורן כי סיפרו
ה .ב״ו&א להרצות ולא להתחלות לגתו׳'
משטרת של העתונות קצין . . . מסוכן

 ינאי, (אבראשה) אברהם לשעבר ישראל
 לפני ביקר רמלה, לנפת מתפקידו שהועבר

 לשכרה שתה חב״ד׳ בכפר מספר ימים
 חודיה . . . בבכי פרץ ביין ליבו וכטוב

ה שמיר משה לסופר אירעה משעשעת
 סלן' ספרו הוצאת לרגל בלונדון עתה שוהה
 זאת בהזדמנות והמשמיע באנגלית, ודם בשר

הוז בה לספרו, בפרסומת ת מדיני ת הצהר■
 הרש, כבשת ספרו הפך ספריו, רשימת כרה

 ׳016 ע־זסזסזזן — הרש״ ל״כיבוש באנגלית.
כתבו כהן, פאול . . . 0£

 עם התידד פוסס, נ׳רוזלם של יםה־הת,״ו
 ג׳ון, מיסטר של דוגמניותיו משתי אחת
 אופנה לתצוגת בארץ ביקר שזה בעת

נש הדוגמנית שבוערת. שלושה לפני קצרה
 עם לצאת הפסיקה אמנם היא בארץ. ארה

. כאן עדיין היא אולם פאול, .  הברון .
 סיור עתה עורך רוטשילד דה אדמונד

 העצמאות. מלווה מסעם משלחת עם באתן,
 מעין בקיביץ המשלחת עם ביקר כאשר

ב הרצסלד אברהם אותו בירך צבי,
 הקיבוץ את לראות יכול ״אתה אומרו:

 במקום בו העניק הקיבוץ מזכיר כביתו.״
 הוא כי סיף ה לברון, פלאה חברות זכות
רוט גם יעביר החברים שאר שככל פקוד,
. . המשק לרשית רכושו את שילד  כאשר .
 שאלה, נאיר רזיאל אסתר חירות ח״כ

 מדוע החינוך, משרד תקציב על הדיון בשעת
 החיויד משרד בחוברת להכליל צורך היה
 אלף 58ב־ ישראל מדינת התעשרה השנה כי

 זלטן החינוך שר אותה שיסע בקר, ראש
מדוע לשחוט, אפשר ״בקר בקריאה: אוץ,

ו / צ ! * 1*4 ט 11111/ ! • . ו . . \1 1' •

 והשחקן שמר גדעון הבמאי מצאו מיוחד
 המשפטית בהתאבקות בדלינסקי, זאב

בקשר זירח, לתיאטרון סמבטיון תיאטרון בין

 אלמז מיכאל שהגישו צו־המניעה לבקשה
למ זירה, תיאטרון מ.הלי דשא, ואברהם

 זירה־סמבטיון שחקנית של הופעתה ניעת
 ״בתכנית משקפיים. לו יש ב:למן ישי יעל

 הבטיח בית־המש־ט,״ על מספר נכלול הבאה
 ברלינסקי התפקידים: את נחליף ״אבל שמר,
השופטת.״ תהיה ויעל הנאשם יהיה

★ ★ ★
ה □ר עפרו מ׳ ת מעו. ה פ ת

ב עברית לספרות החוג שערך בנשף
 לומד בו בירושלים, העברית אוניברסיטה

 עמוד את דן קרא אלמגדר, דן הפזמונאי
 משוררים בנוסח אסתר מגילת על הפרודיות

 ).1066( ה,ה בהעולם שהודפס כפי ידועים,
 לספרות. הפרופסורים כל גם נכחו במ״יבה

 אל הפרופסורים אחד ניגש המסיבה בתום
 מדרך מא,ד נהניתי ״באמת ואמר: אלמגור
 אבל ושלונסקי• יל״ג ביאליק, את קריאתך
 קראת לא מדוע כותב, אתה שגם שמעתי

 בית־החרוזת אגב• . . . ?״ משלך משהו לנו
 והמערכונים הפזמונים לשדה גייס אלמגור

 דן של שפזמוניו בשעה משפחתו. כל את
 חזרה סמבטיון, בתיאטרון השבוע הושמעו

 אחותו של פזמונה על הצפון פקוד להקת
לה •הגלגל, ובלהקת ),18( אלמגור ברכה

 ר,שחקנ'ם־ד,.הגים הציגו אשד, של הביד.ר קת
. אלמגור זאב אביו, שכתב מערכו׳ים . . 
קואופ וח.ר הפיליטונאי שץ, ק אפרים

 על יושב השבוע נראה ירוק, בצל רטיב
-הט,  ת מוצג׳ שם החרט, התי״טרון ביציע ת 1.

 באולם. מקום מחופר הרש, כב:םת הצגות
 מאשר הקהל, תגובות אחרי יותר עקב הוא
 חיים * • . הפמר, ע, חש ש״׳ת. א.,ו

 אם השבוע נשאל ירוק, בצל בו׳-ב ■פול, ט
 וגמרנו, זבנג במער״ון ישיבתו- צורת את למד

 בשלילת, השיב טופול נס!ליאון. אודות מפרט
ה של ישיבתו צורת את לקח- כי גילה

ן משורר חנ ו ה מפקד לתפקיד ר&וש י
 להקה, תה א של אחר שחקן . . . מחתרת
 גת לאחר. ת להירא. מרבה הר, ז׳ אורי

לי הגברת בחברת ה בתה מ־ראג', טו
 הקרקס. בע.ת של נשואה והבלתי צעירה

 החזרות באח,; , . . גרמנית מדבר אורי
שהו משקפיים, לו יש זלמן של האחרונות

 האורחים בין זוהה בוקר, לפנות עד ארכה
 ש*,?. מירד פר הם. באולם שנוכחו המעטים
 שי.ד״ מ.דודי סובל הוא אם שיף מש.שאל

 אני שינה, מנדודי סובל לא ״אגי השיב:
 העליון, בגליל בסבוב . , . מידידות״ סובל
 בהצגת אלון יגאל גינוסר משק חבר חזה

 ההצגה בסוף זוטא• תיאטרון של אוסקר
 ט מורק, זיגטונד השח,,ן אל ן אל. ניגש

 עולים אתם אבל רע, לא שחקן ״אני ואמר:
. עלי' .  זוטא א.שי פגשו שמיר ץ בקב .

ב המכהן ווגמאן, יהלי הפסנתרן את
 ההצגה בערב במשק. השמירה רכז תפקיד

 שאחד לרעת ומשנוכח בתפקיד ווגמאן היה
 האוכל לחדר והלך העמדה את עזב השומרים

ב ביריות יהלי פתח בהצגה, לחזות כדי
 את לתפוס כוי הקיבוץ את הזעיק אוויר,

 תמיר, מרים . . . בקלקלתו השומר
 תעבור צה״ל, גלי של הפופולרית הקריינית

חד בידור תבנית תנהל שש לקול־ישראל,
. שה .  כי גילה מטמור יורם המחזאי .
 אותו לה, מנדראג לה מקיאבלי של מחזהו את

 פילח בשקט, אותו נחטוף בשם להצגה עיבד
חבימח. תיאטרון מספריית

ד- . - ח . . - . ..............................  י....................... ■■:1^

חשבוע (ןי1פס
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אי 0 < מ ב ל ה א ר ש ד, י ק  : בעתון משותפת להופעה הסכים מדוע בהסבירו כ

! ״שידכו הארכיאולוג: גליק נלסון ועם אורן מרדכי פראג אסיר עם העתונאים,
• משום ארכיאולוג, ועם כבול! ואיש במאי שאני משום לשעבד״ אסיר עם אותי ;
שלי,״ המחזה את קברו שהמבקרים |

אי • נ ו ת ע ל ה א ו מנ ת, ע ר | עבודת את שהפסיקו אילת דייגי פרשת על פ
| מרוע מובן ״עכש־ו זכוכית: קרקעית בעלת בספינה תיירים להוביל כדי הדייג, }
לתיירים.״ אותם להראות כדי הדגים, על שומרים הדייגים באילת. דייג אין !
" עיי״ף • ! ץ ר א ה ם ״ שו ר ־ מר של ״זכותו בעתונו: ראשי במאמר שלקן, ג
! בין העובר חתול כל על שברשותו ביותר הכבד בתותח לירות היא בן־גוריון :
הקואליציה.״ שורות <
ר • | פ סו מן ה ל ר, ז או • כתיבת את מסיים אינו מדוע לשאלה בתשובה שלי
! שנים במשך ושלום נזלחסח ואת קרנינח אנה את כתב ״סולסטוי הגיבור: פנדרי ,
< אי- של ב,ירגזון׳ בו להאיץ העיז לא הקוראים־ מן איש ושום מאוד, רבות |
גמורה.״ סבלנות :
ר • י ״ ד ם ח חו מן, נ ד ל ! של לנאום בתשובה הציונית, ההסתדרות נשיא גו
! נאום זה כי לי מרים ״א■ :הציוני בועד־חשועל אהרון, רוברטו עורך־הדין |
אהבים.״ מתנה הייתי לא כזאת בתולה עם אבל אהרון. רוברטו של הבתולים :
כ • ׳ " ת ח רו ם חי ח : מחברי אחד כינה רובין חנן מפ״ם שח״ב אחרי בגין, מנ
| אחד.״ אף להעליב לא מבקש אני עלבון! זה בכנ.ת, ״מלומד, מלומד: בשם הכנסת ■
ר • ! ף ש ו נ חי מן ח ל , ז רן : הזאת ״הארץ בכנסת: התקציב על דיון בשעת א
לעבוד.״ מוכרחים פה גויים• בלי ארץ היא <
ת • : ב כ ע כו לנו קו ת ה טי רי כ ה ה אנ ס די ר ; בלתי- להיות מעדיפה ״אני :דו
בעוני.״ בלתי־מאושרת להיות מאשר מותרות, בחיי מאושרת |
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