
 במאורע להשתתף אורחים, עשרות כמה
בו. נוכחים להיות רוצים היו שאלפים

 שהגיעו. הראשונים אחד היה סהר יחזקאל
 מאז הראשונה, הציבורית הופעתו זו היתד,

במשפט. לעמוד כדי ארצה חזר
 בזה הגיעו מדענים שחקנים, דיפלומאטים,

 ודי־ של לחיבוק או לנשיקה זכו זה, אחר
 עמוסים לשולחנות אותם שהוביל סגאל,

המרווח. בגן
ה עסקו הכבוד, אורחת של להופעתה עד

 ״לא,״ עולם. של שברומו בבעיות אורחים
 לא ״זה מסקין, אהרון הבימה שחקן הסביר

בשבו השיזוף את קיבלתי למקצוע. נוגע
 הכינרת.״ ליד שביליתי עיים

 של העמוס מגשו את דחה גורביץ עמיקם
 ״האצטומכא המקורות: מן בציטוט המלצר,

 העירה חתלתולית גברת היום.״ חמרמרה
 מסדר ״הוא כמעט־קירח: נכבד אורח על
לעבו מומחים שם במשכית. תסרוקתו את
הדות  לחוד.״ שערה כל מסדרים י

:תלמי יגאל לפיסיקה, הצעיר הפרופסור

 שם ישבו הקהל. את לראות ויכולתי אולם
 שרתי לא נשים! אם כי — חיילים לא
 מניו־יורק.״ המיוחדים השירים את

 העתונאי התבונן הצללים, התארכו כאשר
 את וסיכם החברתי, באוסף דונביץ נתן

 — לראות באנו מה לקבוע ״קשה המאורע:
מארלנה.״ רגלי את או ווייצנזן יד את

עבודה
ה מ ט או ה ת ה תי מי א ה

ש לך למסור ממני ביקש העבודה ״מנהל
 מועצת לבית אשתו את תיקח לביתו, תיגש

 תוריד כך ואחר שם לה תחכה הפועלים,
 נמל סגן־מנהל הודיע לחוף־הים.״ אותה
 אלבז. יוסף הטנדר לנהג גורן, אליהו אילת,
 את למלא טרח לא גם הוא ענה. לא הנהג

ל ביקש עצמו, )30( אלבז כי ההוראות.
בתפ הנסיעות כל של מדויק רישום הנהיג

 כנהג. בנמל לעבוד לאילת בא מאז קיד
בטנדר לקחה לא ללדת, אשתו כרעה כאשר

זשמורות הזכויות כל ז י פ צ ת
. ליחזקאל ממלא־מקום הקרובים בימים ימנה החוץ משרד •

ר ה ה. ס נ י ו ו  1 שתואר מאחר ישראל, שגרירות על ממונה של תואר ישא האיש ב
לתפ המועמד משפטו. לבירור עד בחופשה הנמצא לסהר, עדיין שמור השגריר

באירופה. הביטחון משרד של הקניות משלחת חבר כיוס משמש זה קיד

הקרוב. ספטמבר כחודש בישראל יבקר ליבריה נשיא •
 לביקור הוזמן לשם ממוסקבה, חזרה בדרכו ארצה יגיע טאבמן שאד וויליאם

 ליש־ שמנהל אחרי שעות 24 הסובייטים: של הזריזות על המעידה בצורה רשמי
 לבקר מוכן יהיה טאבמן הנשיא כי בפורמוזה, הודיע הליברית העיתונות כת

לי לבירת גיניאה, בקונאקרי, ברית־המועצות שגריר טס יוזמן, אם במוסקבה
 יהיה בישראל טאבמן של ביקורו לנשיא. רשמית הזמנה להגיש כדי בריה׳

הערביות. בארצות יותר נירחב מביקור חלק

אחרי ערכיים. הכרים בפני שעריה את תפתח מפא״י ©
 החליף אף זה ולצורך המיעוטים, כלפי יותר ליבראלי קו להנהיג הסכים שביג׳י

 הצעה על־ידי בעמדתה השינוי את מפא״י תפגין ערביים, לעניינים יועצו את
בעתיד שינוי שווי־זכויות. כחברים אליה להצטרף ערביים לפועלים דרמאטית

 לביטול ומפא״י ביניי הסכמת יותר: הרחוק
הצבאי. המימשל

תו למעשה, הינם, אלה שינויים
הביפר שרותי מצד לחץ של צאה
 רק הצבאי במימשל ראו אלה שרותים חון.

 — האמיתית מטרתו אשר בטחוני, מיכשול
 הסקטור על ומפלגתית משקית השתלטות

הערבי.

 להד עלולה ברית-המועצות •
מרכזי אנטי־ישראלי בגורם פיע

ה. ק י ר פ א  הציע בן־גוריון שדויד אחרי ב
 אייזנהואר הנשיאים ביניהם המערב, לראשי

כסוכנת באפריקה תפעל ישראל כי ודה־גול,
החשש מתגבר המערבי, המחנה של ראשית

 אפריקה ברחבי ברית־המועצות נציגי כי
הצעות על־ידי ישראל חדירת את לחסום ינסו

ה־ הישראלית העזרה את שיהפכו כלכליות

למיותרת. צנועההרמטכ״ל ועםווייסגאל מפקין עם דיטריך מארלנה

— ווייצמן יד את לראות: באו מה
ה מפלגות בין למרוץ צפה •
שיטת שינוי עם בקשר והדת ימין

ת. ו ר י ח ב  החרות בתנועת שהדיון אחרי ה
ו מפא״י בין הסכם של האפשרות את יצר

 ה־ גם החלו קולות), ותשעה (ששים חרות
 לחשוש ואתרים פועלי־אגודת־ישראל צ״כ,

ה המפלגות בכל בלעדיהם. הסכם יתכן כי
על מיד לקפוץ שכדאי הטענה נשמעת אלה

הראשונה המפלגה כי הנחה מתוך העגלה,
ל הדרושים הקולות את למפא״י שתמכור

 מיוחדים. תנאים לקבל יכולה השיטה, שינוי
המחיר. יורד כד כדי תוד

ל מאמץ ייעשה הכל למרות •
למשפט כלשהו בינלאומי אופי תת

 הממשלה עם וגמור שמנוי אף אייכמן.
נסיון ייעשה טהור, ישראלי משפט לקיים

שייצגו זרים, רשמיים משקיפים אליו למשוד
 אף ואולי עדויות, בהגשת ממשלותיהם את

עצמו. אייכמן בחקירת
ועםרוכינא חנה עם וייסגאל מאיר

מארלנהז רגל או

 פרופסור מארצות־הברית, האורח את הציג
 בין הנחשב האורח, המדען וויגנר. יוג׳ין

 הח־ העולם, של הגדולים הפיסיקאים עשרת
 את להנציח כדי זעירה מצלמה בכיסו חיז

 ביותר המגרות הנשים לאחת שנחשבה האשד,
בעולם.

 הופיעה לבסוף נעלבתי..." ,,נורא
 בוחנים. מבטים נשיקות, חיבוקים, מארלנה.

המיל פליטי־המחנות, נציג את נישקה היא
רוזנזפט. יוסלה יונר

הת אחר שעקב לסקוב, חיים הרמטכ״ל
 הערצתו את להסתיר היה יכול לא קדמותה,

הרא הגדולה השחקנית היתה ״היא אליה.
ה במלחמת חיילים בפני שהופיעה שונה
סיפר. החזית,״ בקוד ממש השנייה, עולם

ל בקשר בטרוניה, אליו פנתה מארלנה
 בתל־אביב. לחיילים מיוחדת בהצגה הופעתה
 מיוחדים, שירים אוהבים שחיילים ״ידעתי
 סיפרה המלחמה,״ בזמן לשיר שנהגתי מאלה

 מיד טילפנתי המלים. את זכרתי ״לא לו.
 דרוכה. כולי הבמה, על עליתי לניו־יורק.

סו מחיאות־כפיים -לא אבל כף, לי- מחאו
 בהופעות לשמוע רגילה שהייתי כפי ערות,

מחי לשיר• התחלתי חיילים. בפני אחרות
 זח מאופקות. אדיבות, נשארו הכפיים אות
ב האורות את העלו אחר־כך נורא. בי פגע

 הוא עתה מיוחדת. מונית הזמין אלא שלו
 אינה לעשותה שנתבקש הנסיעה כי החליט
הנמל. לצרכי חיונית

 ונודע מתל־אביב העבודה מנהל משחזר
 הוא הוראתו, את מילא לא אלבז כי לו

 בנוכחותו רמז יום באותו עוד כעס. התמלא
 לנמל. נוסף נהג למצוא צריך כי אלבז של

 בפני התחנן מזמן להיפך. התנגד. לא אלבז
 עד מחליף. נהג לו שימצאו הנמל הנהלת

 בקצב עבד עבודתו, שנות ארבע במשך אז,
 שמונה רק שנמשכו עבודתו ימי קדחתני.

 ליד ישב כלל בדרך מעטים. היו שעות,
רצופות. שעות 24 ואף ,20 ,16 ההגה

 איש מועמדים, מספר למנהליו שלח אלבז
 גבר זאת, לעומת לעבודה. נתקבל לא מהם

 אחד, שיום עד הנהג. על המוטל העומס
 הערב, בשעות אלבז אל העבודה מנהל פנה

 הוא רצופות. משמרות שתי שעבד לאחר
 משמרת ולעבוד להמשיך שעליו לו הודיע

שלישית.
 רואה ״אינני צעק, ״די!״ התפרץ: אלבז

 אחר אנשים!״ אהרוג לא אני הדרך! את כבר
 מנהל שעות. כמה לנוח לו לאפשר ביקש כך

 מה.״ ויהי תעבוד, אתה ״אצלי סירב. העבודה
פסק.

)14 בעמוד גהמטן ........ •-

רוכינא אילנה
ה שהציונים סיבוי בל אין •

 מפא״י של להצעתה ייענו כלליים
כי מבינה חצ״כ צמרת הנוכחית. הממשלתית לקואליציה להצטרף

למפלגה. מוות מכת להנחית טלולה ,חולשה של עמדה מתוך כזו, הצטרפות

חסרונרסי• עם או חרות עם הצ"כ לאיחוד גם לצפות אץ •
שתשרור אחרי רק יתכן הפרוגרסיבים עם משא־ומתן הקרוב. בעתיד בים
 בינתיים רבים. חודשים המצריך תהליך פנימית, התחזקות של תחושה בצ״ב

בארצות־הברית. מגביתן את במאוחד המפלגות שתי תערוכנה

עודפי- של חמורה בעייה כפני יועמד הישראלי המשק •
מיל לשחוט הלול מועצת החליטה זה, ממצב מועד בעוד להינצל כדי ביצים.

 כמעט תרד לא ההטלה כי הסתבר השחיטה, שתמה אחרי' אנלס מטילות, יון
 מיני• במחיר — לשחיטה מסרו ומפוכח, קפדני בירנר ערכו הלולנים במאומה:

גדולה. ביצים כמות להטיל מכדי זקנות או גריעות מוזילות רק — מובטח מלי

הנוט־י הכדורגלנים לרשימת השבוע יצטרף כדורגלן עוד 9
לכרי לנסוע עומד בר־ציון, מאיר תל־אביב, בית״ר שחקן ישראל. את שים
בריטית. רוגבי בקבוצת ישחק הוא מיקצועי. לספורטאי ליהפך כדי טניה

חודשים. בשמונה כעוד לישראל תחזור דיטריד מארלנה •
 רק לא נוספות להופעות נודיק גיורא האמרגן עם הנראה, כפי תתקשר, היא

 וינגו־ יוון תורכיה, קפריסין, כמו בארצ״ות הופעותיה לאירנון אלא בישראל,
 הרקדניות להקת עם זה בסיבוב מארלנה תופיע זו, תוכנית תתגשם אס סלביה.

ישראלית. תיזמורת ובלוויית כאן הופיעה עמן הישראליות,

118811 הזה העולם


