
אנשיםהחי
מיגר את מין מצא

ם, ף• לי ש רו מר קנדה שגרירת מסרה י
-  שנחתם שלה, כתב־האמנה את מאר גרט •

 גולדה החוץ לשרת אליזבת, המלכה בידי
 אייגה הגברת הטכס ראש ולסגנית מאיר

 של כבוד משמר שסקרה אחרי שפירא׳
ח״ן. חיילות

̂י ־
לקח התפקיד נתן, התפקיד

ן, ף* ו ג אנ  בורמה ממשלת ראש הודיע ר
 מסר השלטון את עזיבתו עם כי או־נו. *4

 סמכויותיו את רק לא החדשה לממשלה
 האישיות המתנות כל את גם אלא הרשמיות

כהונתו. במרוצת שקיבל
★ ★ ★

התלהבות
 בהת־ נעמני יעקב הסתכל תל״אביב, ך•
 גג על שפרצה בדליקה רבה כה עניינות ^

 שלו, בצעדיו השגיח שלא השכן, של ביתו
בבית־החולים. התעורר ביתו, מגג נפל

★ ★ ★
טובה חתימה

ה הודיעה כאשר רומניה, סאטמאר, ף■
• לש נפתחה כי ביום־הכיפורים ממשלה •
 הרב זנחו לישראל, עולים להרשמת רה

 מיהרו תפילותיהם, את וחסידיו המקומי
 את יחמיצו פן מפחד בלשכה, להירשם

ההזדמנות.
★ ★ ★

גזעית הפליה
 החיות גן של הבונה הובל ירושלים, ך■

ששי אחרי רופא, אצל לטיפול התנ״כי -4
 מכיוון פיו, את לחסום ואיימו פרא גדלו ניו

 לכרסם בשביו הזדמנות לו ניתנה שלא
טריים. גזעי־עץ

★ ★ ★
האשה♦♦. דאש על

 שידר ארצות־הברית, אנטוניו, סאן ^
לר שאיים לבעל ברדיו קריאה השריף *•
 שזה בדרישה מאהבה, ואת אשתו את צוח

 קיבל הפשע, ביצוע לפני עצמו את יסגיר
 מקומיות, נשים משמונה טלפוניות קריאות

 הבעל מפני משטרתית הגנה ביקשו אשר
הקנאי.

★ ★ ★
חמדה הגלולה

 קוג׳ה אהרן התפרץ רמתיהשרון, ף*
 קופת- רופאת של הטיפול חדר אל *•

 ללא הרגעה גלולות לקבל בדרשו חולים,
 לעומת זכה הגלולות, את קיבל לא תור,
 התפרעות על חודשים שלושה למאסר זאת

ציבורי. במקום
★ ★ ★

עצמי מימון
 הלבנונית הממשלה מעיינת ביירות, ך•

 כמאל הדרוזי המרד מנהיג של בבקשתו ■■1
 מורדים־לשעבר 400ל־ שכר להעניק ג׳ונבלאט

ומסר ג׳ונבלאט באחוזת לשבת הממשיכים
 כלשהו שכר שיקבלו מבלי להתפזר בים
ביירות• בממשלת מלחמתם בעד

★ ★ ★
עצמית ודת בי?

 ארו־ חודשים שבמשך אחרי ירושלים, ך■
 לענייני הציבורית הועדה ערכה לא כים *

 לשבוע ישיבה לה נקבעה ישיבה, כל שידור
 בעצם לדון הצעה היום סדר כשעל זה,

שהיא. כפי הועדה של קיומה בהמשך הצורך
★ ★ ★
שיפד עדות תעיד לא

בית־משפט הוקם פולין, ווארשה, ך■
 שיכרות במקרי לטפל מזורז לשיפוט ■4

 התיק לפניו משהובא אולם והתקוטטות,
 והעדים מאחר לדחותו, נאלץ היה הראשון

עדות. לתת שיוכלו מכדי שיכורים היו
★ ★ ★

חיים! עושים
• על הדתות משרד הודיע ירושלים, ן

הרו לחברות חדשים רשיונות הוצאת •4
 מאשר פחות לא קיבל מתים, לקבור צות
 להיות הרוצות חברות של בקשות 200

קדישא. זז*רווד

מנוול־!״ על־ך, ״טפו
 נשיא השבוע עמד מאוד עדינה שאלה בפני
 ושר המאוחדות האומות של הכללית העצרת

 מא■ דל שא ד״ר לשעבר, הלבנוני החוץ
 מאליק הד״ר חייב תפקידו בתוקף ליק.
ה המדינות כל כלפי שווה בעמדה לנקוט
 ישראל. את כמובן כולל באו״ם, חברות

 תאילנד משלחת על־ידי שנערכה בקבלת־פנים
 דוד הזה העולם כתב על־ידי מאליק נשאל

ש בקבלת־הפנים נוכח לא מדוע הורוביץ
 קודם־ ערב מאיר גולדה הגברת ערכה
 בנוכחות מאליק, השיב אולם. באותו לכן,

 — לבוא התכוננתי ״דווקא המקסימה: אשתו
 עלי היה אבל — עדה היא אשתי, הנה

 ה־ של מאוד חשובה בועידה נוכח להיות
 עד הוא גם * קורדיה אנדרו ומר או״ם,

ה בקבלת־הפנים להופיע שרציתי לעובדה
 אף מאליק מאיר." הגברת לכבוד ישראלית

 את מסור ״אנא, הזה: העולם מכתב ביקש
 כאשר • . . הישראלית״ למשלחת ברכותי

ה והתעשיה המסחר שר השבוע הגיב  ם פנ
 האישי ההתרמה מכתב פירסום על ספיר

 השתדל כי השאר בין הזכיר בהבוקר, שלו
 איורור מערכת להתקנת גם כספים לאסוף
 ידע לא בתל־אביב, העתונאים בבית חדשה

 אצל מאוד רגישה בנקודה פוגע הוא כי
 רון, העתונאים. אגודת מזכיר רון, משה

 ישראל לעתונאי שחסר מה שכל המשוכנע
 בבית משוכללת מיזוג־אויר מערכת היא

ה זר אורח לכל להזכיר נוהג סוקולוב,
 מאוד שם שחם העובדה את בבית מבקר
 מיזוג מערכת דחוף באופן ודרושה בקיץ
. אויר  הד נתן ספיר של מכתבו אגב, . .

 בן־־גוריון דוד הממשלה לראש דמנות
 המקובל ש.ג. למונח חדש פירוש להמציא

 בנאום בצר,״ל. גדודי לשוטר כקיצור כה עד
ש הצ״כ של ד,ש.ג. אח ביג׳י שיבח בכנסת
פי מה הסביר לא הוא המכתב. את השיג
 הסבירו: מקורביו אולם שלו, המונח רוש

 המכתב כי ביג׳י גילה כך אגב גנבות• שרות
 הוא בדרך. ונגנב לתעודתו כלל הגיע לא

 בית קיבל זאת בכל איך להסביר רק שכח
. הכסף את ארלוזורוב . הנ חדשה ברכה .

 דובינר, (״סם״) שמואל התעשיין היג
ה את מחליפה מעתה קוגל• מפעלי בעל

 הברכה: הרשמיים במכתביו ״שלום״ ברכה
ה בדרכי חדש סגנון • . . ונחיה״ ״גייצא

 השבוע הכניס בישראל הפרלמנטרי ויכוח
 צמיר. אלימלך נחלת־יהודה, מועצת ראש
 חפיף, מרדכי במועצה, מפ״ם שנציג אחרי

 מקבל הוא כי המועצה ראש את האשים
 וצעק: בפניו ירק מכליו, צמיר יצא שוחד,
 הודבקו זו יריקה אחרי מנוזל!״ עליך, ״טפו

סילו את שתבעו המושבה, בחוצות כרוזים
 תושבי שרבבות אחרי . . . צמיר של קו

 קולומבוס, יום בחגיגות השתתפו ניו־יורק
 העיר ברחובות שצעדו איטלקים אלפי כולל

 יצא איטלקי, היה טענתם שלפי הנווט לכבוד
 מידור ניו־יורלן הנפוץ הניו־יורקי העתון

 כריס* כי להוכיח, המחבר ניסה בו במאמר
מובן במלוא יהודי היה קולומבוס טופר

ההוכ שאר בין המלה•
 של עדותו כולל חות,
ההיסטוריו מגדולי אחד
 סלוודור הספרדים, נים
ב הסתמך מדריאגה, דה
 חתימתו על המאמר על
 כהוכחה קולומבוס של

 היה קולומבוס ליהדותו.
£.8־.5ג.ז0. חותם .8 
 כי מפרש המאמר ובעל
 התיבות ראשי הם אלה
 :העבריות המלים של

 יהוד, שדי. אדוני, שדי,
חסד• מלא

★ ★ ★ 
 לשופט גמול

 נשמעו רבות הברקות
מו פילים בבית השבוע

 ערך שם באילת, ריי
 אליד!ו השלום שופט

 בשיטת משבטים גאווי
גרעי למפצחי שרשרת,

 המקומי. בקולנוע נים
 זה אחר בזה שקנס אחרי
 בקנס נאשמים של שורה

 קם לירות, שלוש של
 ושאל: הנאשמים אחד
ב לחכות זמן לי ״אין
 לגשת אפשר האם תור,
 3 ולשלם לקופה ישר

 השופט השיב לירות?״
 אתה כספך בעבור ״לא, לשואל: נאווי
ה אחד אולם שירות.״ גם לקבל צריך

 אחרי כגמולו. לשופט גמל חייל, נאשמים,
 מותר בביתי ״האם שאל: באשמה, שהודה

 בהן, השופט כשהשיב גרעינים?״ לפצח לי
ה בקולנוע שלט יש ״הרי החייל: היקשה
 בפני . . . ביתך!״ הוא זה ״בית אומר:
 השבוע עמד חמורות יותר הרבה טענות

 נח* משה הצעיר הפתח־תקואי עורך־הדין
 יעקב חרות ח״ב עם יחד אשר שץ,

 פסק־ על פומבי בויכוח השתתף מרידוד
 על שהגן נחשון, כפר־קאסם• במשפט הדין

מש קרובי על־ידי שוסע ונאומו פסק־הדין,
 ניצל דהאן, גבריאל סגן הנאשם של פחה

 ש־ אחרי יריבו. של טעות הויכוח לצורכי
 צאן, רועה בשם ביג׳י את כינה מרידור

 יאמרו אם מרידוך יעשה מה נחשון: שאל
 את העליב (מרידוד) הזה ״האיש לשוטר:

או להרוג צריך שלך, הממשלה ראש
 גרינברג (״רומק״) ראובן . . . תו״?

 מחמוד השייך של ביעודו עדיין מאמין
המקו המועצה ראש אבו״גוש, ראשיד

 תושב ועם עמו בשיתוף אבו־גוש. מית
 יהודית־ערבית חברה רומק ייסד מנצרת ערבי
 היא המוצהרת שמטרתה ולחקלאות, לבנין
המה . . • מחצבים ולנצל קרקעות לעבד
 ישראל תיאטרוני כל על העוברות פכות

השח של תיאטרון־היחיד על גם פסחו לא
 .0098 הזה (העולם שאן נאווה קנית

 סונוורה מהצגה, במכוניתה אחד ערב כשחזרה
היא ממולה. שבאו מכונית אורות על־ידי

אלמגור גילה
השמלות? את קרע מי

ש שלה, התיאטרון ציוד כל עם התהפכה
 יצאה השחקנית המכונית. על מורכב היה

 מסוג משבר ניזוק. הציוד אך בשלום,
 סמבטיון. בתיאטרון השבוע התחולל אחר

למ בהצגה המופיעה הזמרת אטאם, רחל
הו האחרונים, הריונה בחדשי היותה רות

 שבת במוצאי הראשונה בהצגה כרגיל פיעה
 חשה היא השניה בהצגה אולם האחרון.

 הוחשה ההצגה את להציל כדי ברע. לפתע
 שמר, נעמי של לביתה מיוחדת מכונית

 שעה בהצגה. השירים רוב את שהלחינה
 ישראלי שמעון אתה חזר אותה, שאיפרו

 בהופעת מאוד שהצליחה נעמי, התפקיד• על
 את להחליף בינתיים המשיכה שלה, הבכורה
אטאס.

★ ★ ★

ם פוגיוס בארון־הבגדי
 בבריכה השבוע נערך במינו מיוחד דייג

 במשקפי אמוראים מתנדבים התל־אביבית.
 בחפשם הבריכה, תחתית את סרקו צלילה
 ההומוריסט של האופטיים משקפיו אחרי

 ממת־ אחד קישון, גדיא״) (״חד אפרים
 הפרם הבריכה. של הקבועים החורף רחצי

 בצל להצגת כרטיסים זוג המאושר: למוצא
 כתב ארקין ג׳וקי הפנטומימאי . . . ירוק

 פג־ ללמוד לו שנמאס מחוץ־לארץ, השבוע
לל אמשיך ״אם דקרו: אטיין אצל מה טוסי
 פנטומימה.״ לדעת יכול עוד הוא אצלו מוד
 ונסע גדולה מטריה ג׳וקי קנה ברירה באין

ל נמצאה בלתי־נעים במצב • . . ללונדון
 תיאטרון שחקנית אלמגור, גילה אחרונה

 צהוב חתול לביתה שהביאה אחרי סמבטיון,
 אחרי לביתה בשובה הערבים, באחד חדש.

קרו משמלותיה שתיים גילה מצאה ההצגה,
 החדר כל ואת שסוע, המיטה כיסוי עות,

 גור־ אילי לבעלה פוגרום. אחר של במצב
 אולם זאת. עשה שהחתול סיפרה ליצקי

 שחקן שלה, הבום שמפיץ השמועות לפי
אינו עדיין אילי ברלינסקי, זאב סמבטיון
 אינו זוהר אורי . . . כל־כך משוכנע
 וביום ירוק בצל במת על בהופעות מסתפק
 חדש: בשטח להתעסק התחיל הנח״ל, בלהקת

 ההפתעה . . • רוכינא אילנה הדוגמנית
 התל־אביבית: החברה ברכילויות האחרונה

 שתמונתה ג׳וקי של אחותו ארקין, גליה
 גישאה לסיגריות, פירסומת מודעות מפארת

 שמרה צרפתי, לתייר חדשים כשלושה לפני
 כה. עד בסוד במנין) (השניים נשואיה על

 מרקע בקרוב גליה תרד החישובים כל לפי
 סארי־ נוף לרקע תעבור רוזאל, של הנוף
. סאי .  שהפתיעה: אחרת נערת־זוהר .

 שחקן של חברתו־לשעבר אליסין, צפורה
 האופק מן שנעלמה לוסטיג, ארז הכדורסל
 רק אבל שוב, הופיעה האחרונה, בתקופה

 שלושה של לביקור באה היא לסוף־שבוע.
 עסקים לאיש שנישאה אחרי בישראל, ימים

. . אמריקאי  בעלת ליכוביץ, אנטה .
 גערות מרכז בשעתו שהיה היופי, סלון

 התעשיין של ובתו התל־אביביות, הזוהר
 בית־החרושת בעל ליבוביץ, חיים העשיר

וה לישראל שעבר בשבוע חזרה עץ־הזית,
 של הקפטן הוא הבעל בעל• עמה ביאה

 עמו:סעי, נויוירט, מקם הרצל תיאודור
אנטח.

המרשילד. דאג האו״ס מזכיר פוזר *

ץי9 מ ס
 עברי: *סיר בפסיבדונים החתום במאמר כרמל, משה התחבורה שר •

 הממשל כי פנים, לשתי משתמע שאינו באופן ברורות, לומר אנו ״חייבים
 האוכלוסיה של ובקיפוח באפליה בהכרח הכרוך הוא, כאשר הקיים, הצבאי

 לחינוך מקור אוכלוסיה, חלקי בין טריז ולענה, רוש פורה שורש הוא הערבית,
אזרחי.״ דם לקלקול סיבה קלוקל,

 במשפט פסק־הדין לגבי התגובות על תמיר, מ. שמואל עודך־הדין •
 ענקיות גניבות אשר — המדינה מבקר של לסגנונו שהתרגל ״מי כפר־קאסם:

 47 רצח כאשר לו נוח שלא ודאי — מספרית״ התאמה כ״אי בפיו מתוארות
ורצוף.״ שיטתי כטבח מוגדר ישראליים שוטרים על־ידי ישראליים ונשים גברים
בין ״ההבדל ברנשטיין: פרץ הצ״ב הסתדרות יושב־ראש •

 לא הוא משמר־הגבול יחידת מפקד של הפקודה מבצעי לבין הנאצים הפושעים
 בתיאבון פשעיהם את ביצעו לדין שעמדו הנאצים הלא עקרוני. גם אלא גדול

" אוטונומי . . . ד ו מא
 שגיאות ״היו בכנסת: ויכוח בעת בן־אליעזר, אריה חרות ח"כ ס

 אך כשר־החוץ... שרת ח״כ של כהונתו בתקופת הישראלית במדיניות שונות
הסכין.״ את להחזיק יד ובאיזו המזלג את להחזיק יד באיזו לפחות אז ידעו תמיד
ון דויד הממשלה ראש • רי גו ־  הרואים אלה עם שותף ״אינני :בן
גדול.״ היסטורי מאורע איזה ערבי, איזה עם יהודי איזה של פגישה בכל
 ארצות־ נשיא סגן על באני,הד, טאלולה האמריקאית השחקנית •

לתארו.״ בשביל מדי נקיה מלה היא ״זוהמה ניקסון: ריצ׳ארד הברית,
 דוייט הנשיא על לשעבר, ארצות־הברית נשיא אלמנת רוזבלט, אלינור 0

אפסית.״ השכלתו חינוך. חסר ארצות־הברית, נשיא הראשי, ״למחנך אייזנהואר:
 יפה, סטודיו לי היה ״אילו פרוסט: רוכרט האמריקאי המשורר •

נשים.״ שם מארח הייתי מעולם. מצייר הייתי לא
 בכדור נמצאות הגדולות ״הבעיות טוינכי: ארנולד ההיסטוריון •

בכדורנו.״ סדר להשליט זמן הרבה עוד נותר לא החיצון. בחלל לא שלנו, הארץ

מז מ מ מז . *** י


