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אנשים
ח ר תו אז אוו וג

 של הצעיר בנו גיסים, שמשה שעה
בהצ הפוליטי עולמו את קנה הראשי, הרב

 לבחירות הכלליים הציונים לרשימת טרפות
 הבכור אחיו השבוע קנה הרביעית, לכנסת
 בפירסום הרוחני עולמו את בניהו מאיר

 היד"א הרב תולדות על גדול מדעי קובץ
 בראשית שחי אזולאי), דויד יוסף (חיים
 וב־ במסעותיו והידוע בירושלים 18ה־ המאה

אזו כתב השאר, בין המגוונים. ספריו 21
אפי ),1796( בפאריס ביקור על ביומנו, לאי
 זו: בעיר הפרוצות של המדויק מספרן לו

 מנשות רבות מלבד בפנקס, כתובות ״אלף
 בינתיים . . . בפנקס״ כתובות שאינן העיר

 היה מי מוסמך ממקור השבוע נודע גם
 משה את להכניס ברעיון העיקרי התומך
 ראש הצ״כ: של המועמדים לרשימת ניסים
 שביקש קריניצי, אברהם רמת־גן עירית
 בה קיים כי נזכר בעירו, עמדתו את לחזק
 . . . עיראק מעולי בוחרים של גדול גוש

 יד שמשון חרות ח״כ נתון היה בצרה
 כסאות. שני בין יושב עצמו שמצא ניצ׳מן,

 אותו השאירה מפלגתו של ועדת־התרכובת
המוע ברשימת )9( הקודם במקומו אמנם
 בשל קשה ביקורת עליו מתחה אך מדים,
 של משפחתו עם מדי הידידותיים יחסיו
 בך פולה עם ובעיקר הממשלה, ראש

לאח אליו באה עצמה פולה ואילו גוריון.
 בן את התקיפו על חריפות, בטענות רונה

 של מזה קיצוני בסגנון בנאומיו, גוריון
 היה יותר מרומם רוח במצב . . . חבריו

 שקרא אחרי בגין. מנחם אחר, חרות איש
 לענין, ישר מפא״י, של הבחירות בבטאון

 לכך עובדה וכי ירדה שלו שהפופולריות
 באסיפה הנמוך המשתתפים מספר הוא

 מוזרה: עובדה בגין גילה בגבעתיים, שקיים
 צריך היה שהוא לפני יומיים הודפס העתון
 יהודים או ישראלים, . . . בגבעתיים לנאום
 שב־ לג׳נבה הימים מן ביום שיקלעו סתם,

 חמה בקבלת־פנים שם לזכות עשויים שוייץ,
 להאמין אם האזרחים, אחד מצד ולבבית
 אל־יוסוף. רוז המצויר המצרי העתון לדברי

 מישהו ״אם האחרון: בגליונו השבועון כתב
 כל צ׳אפדין, צ׳ארלי את לראות רוצה

 של לביתו לגשת הוא לעשות שעליו מה
 בתור עצמו את ולהציג בג׳נבה צ׳אפלין

 בעצמו וצ׳אפלין הדלת תיפתח אז יהודי.
אל־יתזוף רח לדברי האורח.״ פני את יקבל

ו 1ז* הזח פ7ו!עו

המאפ מיוחדת, בטביעת־עין צ׳אפלין ניחון
 לבין יהודי בין רב ממרחק להבחין לו שרת

 האורח כי מבחין הוא ״כאשר לא־יהודי.
 איננו צ׳אפלין כי לו מודיעים יהודי, אינו

 צ׳אפלין מגיש זאת, לעומת ליהודים, בבית.״
 רבות מתנות ערב, ארוחת העתון, לדברי
 המצרי שהעתון מה מזומן. כסף ואפילו

נש כאשר עצמו, שצ׳אפלין הוא לציין שכח
 כל הכחיש מספר, שנים לפני כך על אל

 בגאוה אז עצמו את הציג ליהדות, קשר
העולם״. כ״אזרח

★ ★ ★
ר פו מוסרו סי ו

 יגאל העבודה אחדות ח״כ הגיע כאשר
 נאום־בחירות, שם לשאת לתל־חנן, אלון
 בלתי־צפויים. בריונים מצד בהפרעה נתקל

 שבאו החיפאי פרבר־העוני ילדי אלה היו
 ביותר התענינו לא הוריהם, עם לאסיפה

 אך אלון. דבר עליהם הפוליטיים בנושאים
 הוא לבעיה. פתרון מצא בעל־היזמה האלוף
 יספר בשקט ישבו שאם לילדים, הבטיח

 אחרי ואמנם, סיפור. נאומו בתום להם
 לילדים, חובו את פרע דבריו, את שסיים
 מאביו, אקדח קיבל 13 בגיל כיצד להם סיפר

 אומץ את לבחון לגורן לבד אותו ששלח
 ״עכשיו חסר: לא מוסר־השכל גם לבו.

 ואם הוריכם בקול תשמעו אם ילדים,
 טוב״ לכולכם יהיה בקולי, ישמעו הוריכם

 ביותר המוזרים מטקסי־הנשואים אחד . . .
 סלעים לשון על הארץ, בצפון השבוע נערך

הער הכפר חורבות ליד הים, לתוך הפורצת
 אלי החתן ניצבו לחופה מתחת אכזיב. בי

 שבע זה המתבודד תל־אביב בן אביבי,
 תמר. וכלתו החוף, על עתיקה בחורבה שנים

 מהמקום לסלקו השלטונות נסיונות למרות
תבו שהגזרה אלי מקווה 0143 הזה (העולם

 עם יחד שבאו לסקרנים, הוא אמר טל.
״אנח השומם: במקום לחתונתו המשפחה בני
מרצו המקום את לעזוב .מתכוננים לא נו

 ארון־ פה מצאתי השבוע רק הטוב. ננו
 אלפים שלושת מלפני מאבן, עתיק קבורה

 לי בדיוק מתאים הארון של גודלו שנה.
 ביתנו לקרבת אותו הבאתי תמר. ולאשתי

 נמוכת־ תמר הסוף.״ עד לנו ימתין והוא
 חדרה, וילידת תימנית למשפחה בת הקומה,

 אחרי בעלה. של הצהרתו על ערערה לא
 השליכוהו אלי, את ידידים נטלו החופה

נמ אשתו תמי שלו. הכלולות בבגדי לים
 לבסוף אולם דומה. גורל מפחד תחילה, לטה

 בטקס־הטבילה, להשתתף היא אף הסכימה
 השליך אלי עצמו. אלי יהיה שהזורק בתנאי

תוך אל לשחות, יודעת שאינה כלתו, את

 אותה ונשא ידיו במו אותה משה המים,
. החדש המשותף ביתם אל רטובה . . 

 התעבורה על הכללי המפקח פראה, נ. א.
 במתקני סיור השבוע ערך בגאנה, בדרכים

 כפי אלינו,״ אגד את ״להעביר כדי אגד,
 מבנהו על הסבר קיבל השאר בין שהסביר.

 לתחבורה, הקואופרטיב של הפנים אגף של
ה בעיות כולל החבר בעיות בכל המטפל
 הנהלת כי פראה מששמע שלו. משפחה
 עם לביתו יוחזר נהג שכל דואגת התנועה

 ״זה האורח: חייך שלו, משמרת־הלילה תום
 אחר־ יצטרך לא הפנים שאגף כדי ברור.

שלו״. המשפחתיות בבעיות לטפל כך
★ ★ ★

ם מני ט א ק ם ותיו־■ ט ו
 לזירת- ויותר יותר לאחרונה דומה כסיוז
 ימים אמנים. של לבית־קפה מאשר אגרוף
 בין תגרה בו שפרצה אחרי בלבד מספר

 הזה (העולם ברלינסקי לזאב יוסיפון זאב
 יותר חמורה קטטה בקושי אך נמנעה ,0146

ה לבין בן־אמוץ דן הפיליטונאי בין
 על־ידי שהושאל אכידן, דויד משורר

 אחרי זה היה לאשה. למערכת ידיעות־אחרונות
 דן דן. אודות קטע־רכילות פרסם שלאשה

 את כתב מי לדעת התעדן אבידן, את פגש
 תקף סיפוקו על בא כשלא אודותיו. הקטע

 הראשונה, לקטטה בניגוד אולם אבידן. את
 התחילה. בה מהירות באותה זו קטטה שככה
 חצקל ערך התקרית אחרי שעה מחצי פחות

 הביאם הצדדים, שני בין סולחה איש־כסית
. אחד שולחן ליד ידידותית שיחה לידי . . 

 צעיר, אמריקאי שחקן וויג׳ר, מייקל
 בסרט הראשי הגברי התפקיד את השבוע קיבל

 ז׳אק. כריסטיאן של בביומו ,95 קילומטר
 וייס* מאיר של כבנו יותר המוכר וויג׳ר,
 משא־ומתן אחר התפקיד את קיבל גאל,
 הסרט במימון לעזור שהבטיח אביו, עם ארוך

 כריס־ חיפש דורון, ודינה וויג׳ר מלבד . . .
 לתפקיד נוספת שחקנית אחרי ז׳אק טיאן
 דמות לגלם שצריכה בסרטו, המשני הנשי

 אחרי הפור, נפל השבוע תימניה. נערה של
 ראיין הארץ, את עזב שבינתיים שז׳אק,
 המאושרת: הזוכה תימניות. נערות עשרות

 במועדון זמרת־מגישה דהאן, שיכולת
 לתואר מועמדת ולשעבר הקטנה, תל־אביב

 שחורת־ שיבולת מעניין: פרט ׳.56 צברית
 זיוה . . . תימניה כלל איננה השיער

 ויותר ליותר לאחרונה זוכה שפיר״רודן
 כיום מופיעה היא בהוליבוד. תשומת־לב

 היווני הסופר של ועמורה סדום במחזה
האוני להקת מעלה אותו קאזנצאקיס, ניקום

 זיוה בלוס־אנג׳לס. קליפורניה של ברסיטה
 תפקידה הראשי, הנשי התפקיד את משחקת

. לוט של בתו רות, של .  בצל שחקן .
 בקרוב מצפה ישראלי, שמעו[ ירוק,

 על־ נשאל כאשר במשפחתו. החסידה לביקור
 שמעון: השיב החסידה, תופיע מתי ידיד ידי

חסי חסידה בודאות. להגיד רוצה לא ״אני
 . . . ילד״ להיות יכול עוד זה בסוף אבל דה,

 רצ־ני. כאב־ראש לאחרונה יש הבימה לקופאי
 להצגת הכרטיסים קוני מבין רבים כי מסתבר
 בעצם מתכוונים הזקנה- הגברת של ביקורה
 מופיעה בה זקופים, מתים העצים להצגת
 לרגל הזקנה. הגברת בתור רובינא חגה

 ד,צ־ בינתיים נדחתה זה, מחזה של הצלחתו
 סיבה הזקנה. הגברת ביקור של גת־הבכורה

שת מיכאלי, אלישבע לדחיה: נוספת
הש זה, במחזה הראשי התפקיד את שחק
 האחרון ביקורה בעת המידה על יתר תזפה

זק לגברת מתאימה שאינה בצורה באילת,
ה אור אל יוצאת אלישבע אין כיום נה.

להלבין. בתקוה שמש,

09!p• השבוע
 נאצר את השאירה ״מפא״י מפא״י: של בחירות באסיפת פרס, שמעון •

ובוהו.״ תוהו של במצב
 ביותר הגדולה המפלה את שתנחל ״המפלגה :סללץ יוסף הצ״ב ח״ב •

 מה וכל מנדטים, 40 לבוחריה הבטיחה היא תנועת־חרות. תהיה לכנסת בבחירות
נקי.״ הפסד יהיה פחות שתקבל

 שרת ׳משה מדבר ״בנאומיו זויניצקי נץ״) (״י. יוסף הפיליטונאי • '
ברשימתי.״ השני ועל בדורו האחד על בעיקר
פגישת על במאמר רוזנבלום, הרצל אחרונות" ״ידיעות עורף »

 ניקיטה: של מלרמומיותו וזר לה״ איזנהאואר על כי הזהיר בו איזנהאו״ר־כרושצ׳וב,
איזנהאואר.״ — ה׳ לעבד שיוענקו שמים, לרחמי אנו ״מצפים

 המרכזי החלוץ כיצד השבת שראה אחרי ספורט, עתונאי שילה, אברהם •
 אל ב מקר! בעיטות פעמים ש של! מחמיץ מנחם, יצחק תל־אביב, הפועל קבוצת של

 אי־אפשר לירח, טיל הארץ מכדור לכוון שאפשר ״בתקופה הריק: שער־היריב
מטר.״ משלושה ריק שער להבקיע עוד

 היה הנוצרי ישו אילו
 הוא היום, לפאריס בא

לבולשביזים מטיף היה
 ווייצמן חיים ד״ר אמר
 1919ב־ השלום ועידת בזמן

 הבריטי המודיעין לקצין
 מיינרצהאגן קולונל הראשי,
 ב־ יתפרסם המרתק שיומנו

.25.9.59מ־ החל ״הארץ״

 בפני, הודה לורנס
 על שכתב ממה שהרבה

 היה לא הערבים מרד
- דמיונו פרי אלא

 מיינרצהאגן קולונל כותב
 בהמשכים המתפרסם ביומנו

 ששי מיום החל ב״הארץ״
25.9.59.

 צדק דרש מוין לורד
 כלומר הערבים בשביל

היהו בשביל אי־צדק
 אפשר כך משום דים.

- שנרצח להבין
 המודיעין קצין כותב

 קולונל הבריטי, הראשי
המת ביומנו מיינרצהאגן,

ב״הארץ״ בהמשכים פרסם
.25.9.59 ששי מיום החל

 דו־ מסמך היא הכרזתך
 קולונל אמר פרצופי

 בל־ ללורד מיינרצהאגן
- פור

משי אחת היא זאת שיחה
הכ מרובות מרתקות חות

 קצין של ביומנו לולות
 הראשי, הבריטי המודיעין

 ב* בהמשכים המתפרסם
ששי מיום החל ״הארץ״
.25.9.59
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