
מזרחי מ. הוצאת

 מציע הטוב״ הספר ״מועדון
 מיטב את העברי לקורא

 שהופיעו החדישים הרומנים
ובארה״ב. באירופה לאחרונה

הירוקה הסוסה )1
איימה מוסל מאת

הבוער הסנה )2
סורגנדל צ׳רלס מאת

הנצחי הלילה 0
מקלי! אליסטייר נדאת

הנשים ביתן )4
בוק ס. פירל מאת

טליירן מלון )5
בונאר פאול מאת

האושר אי )6
קרונין י. א, מאת

האמיצים אחוזת )7
ירבי פרנק מאת

האתמול טייסי )8
שום נוויל מאת

האינספקטור אהובי )9
זה־הארטוג יאז מאת

פלייס לפייטון חזרה )10
מטליוס גרייס מאת

ב כולם מופיעים הספרים
 ללא המלאה, מתכונתם
 מודפסים והשמטות, קיצורים

 מכורכים משוכח, נייר על
קשה. כריכה

 מחיר לספרים קכעה ההוצאה
 ל״י 2.50 של תקדים ללא

ספר. כל

הכיס: ספרי לאחרונה הופיעו כן

מסתורין: ספרית
פסיכו )1

 בלון רוברט מאת

״אופיר״) בקולנוע בהצלחה (מוצג

מלחמה: בספרית
227 מס. הצוללת )2

 פולמן קנט מאת

אחת לירה כים ספר כל מחיר

 לספרים המסחר בתי בכל להשיג
המפיצים. ואצל

ואנדרסון רוכץ זורין,
בניו־יורק מוסקבה, דרך לקהיר,

אנשים
לבון של חופשתו

 מזכיר הירצה שבוע לפני הראשון ביום
ברי ציוני חוג בפני רוזטי משה הכנסת

 השגריר של בנוכחותו בתל־אביב, טניה
 סיורו על הנקיק, פטריק סיר הבריטי

 רוזטי: אמר דבריו שאר בין אסיה. בארצות
 יותר הרבה הוא דת, רק אינו ״הבודיזם

 הג׳רוסלם כתב חיים.״ דרך הוא — מזה
 רשם בהרצאה, שנוכח כהן, פיל פוסט׳

 דת,״ איננו ״הבודיזם המשפט: תוכן את
 כאשר לעתונו. הידיעה את להביא ורץ קם
 האנגלית בשפה היומון מערכת אנשי ראו
 עיניהם. למראה האמינו לא הידיעה, את

ל צילצלה כן־דור, לאה העתון כתבת
 פסל באמת אומנם אם לברר על־מנת ,רהט

 כך, על רוזטי כששמע כדת. הבודיזם את
 להיכנס רוצה ״אינני אמר: הוא, אף נדהם

 לבון פנחס . . . ביג׳י!״ כמו בצרות
ל ולחזור בחולדה חופשתו את לקצר נאלץ

 שהגיע מיום הסיבה: התל־אביבית. דירתו
המז על ללחוץ חברי-הקיבוץ החלו למשק,
ה השנתית החופשה את להם לתת כירות
 במחיצתו לשהות שיוכלו כדי להם מגיעה

 עזבו חופשה קיבלו שלא אלה גם לבון. של
 עמו. ולשוחח בחדרו לשבת כדי עבודתם את
 במשק, העבודה לשיתוק לגרום לא כדי

 בקרוב אגב, . . . חופשתו את לבון קיצר
 לבון, פרשת על ספרים שני להופיע עומדים
 הספר את חסידיו. על־ידי כתובים שניהם
 ההסתדרות דובר שהיה מי יכתוב האחד

הירו יצחק לוי לבון, של ואיש־אמונו
 מערכת חבר — השני הספר ואת שלמי,
 הפרשה סימני . . . דרור אמנון למרחב,

 אש־ לוי האוצר, בשר אותותיהם נתנו
 מק״י, לח״כ תשובה בנאום שאמר כול,

 אבל נימוק׳ עוד לי ״יש מוכי: תופיק
. . . אותו״ שכחתי

★ ★ ★
1—111 של ציוניותו
 פטריס לרצח יום 30 במלאות באזכרה,

 בישראל, גאנה שגריר סיפר לומומכה,
ממ ראש עם יחסיו על פוקו, כדיאקו

 לאחרונה אותו ״ראיתי שנרצח: קונגו שלת
 הוא שעברה. השנה של בספטמבר בלונדון׳

 ריץ במלון והתגורר לניו־יורק לטוס עמד
 ו־ מהמלון, יחד יצאנו אחד יום בלונדון.
 בויס. תדי של כנופייה ידי על הותקפנו

 לומומ־ לי אמר באגרופינו• להתגונן נאלצנו
 ידידי רואה, ״אתה התיגרה: אחרי בה,

 אמרתי כך אחר בעיות.״ מלא העולם פוקו?
ש האחרונה הפעם היתד, וזאת שלום לו

 השגריר זכה מעמד באותו . . . ראיתיו״
 לחיה ״אם שאל: כאשר לתשואות, הגאנאי

 לא מדוע הוגן, משפט עורכים אייכמן כמו
 ״המדינה . . . ללומומבה?״ כזה משפט הגיע
 משימות בפני הקרובה בשנה עומדת הזאת

 צדוק, חיים מפא״י, ח״כ אמר חשובות,״
 מנחם זו בנקודה אותו שיסע בכנסת.
 . . . מזימות?״ או ״משימות בגין:

 סס אמריקה־ישראל, התרבות קר! נשיא
 ישראל־ שלום למען רבות הפועל רובין,

היש התרבות למען פעילותו מלבד ערב,
 מילגות רובין מעניק השאר בין ראלית.

 ללמוד הרוצים ואסיה, מאפריקה לצעירים
 לשלום הדרך כי יודע רובין אולם בישראל.

 דרך רק מובילה אינה לערב ישראל בין
במסי לכן, מוסקבה. דרך גם אלא אפריקה

בלוזית שנערכה הקרן של השנתית בה

 אסטוריה ואלדורף במלון חגיגית סעודת־ערב
אמרי אמרגני גדול של לכבודו הניו־ינ-רקי

נצי את גם רובין הזמין יורוק, סול קה,
 באו״ם, המועצות ברית של הקבוע גה

 שזורין היתה ההפתעה זורין. ואלריאן
 היה הציונית, האסיפה את בנוכחותו כיבד

 הזמרת כמו אישים עם יחד אורח־כבוד
 פירס יאן אנדרסון, מאריאן הכושית

 בסעודה בנאומו רובינשטיין. וארתור
 אמר הגדול. חלומו את רובין הסתיר לא

 לקוות בלתי־נמנע זה ״האם השאר: בין הוא
 תופיע מצריים רקדנים וקבוצת יום שיבוא

היש הפילהרמונית והתיזמורת בתל־אביב
 בקאהיר?״ נלהב לקהל שוב תנגן ראלית

 לינ״ יוסף בשוויץ, ישראל שגריר . . .
מי אריה בבריטניה, ישראל וציר מון,
 בינלאומי בקונגרס ישראל נציגי יהיו רון,

 הטקס בחוקי מחודש לדיון בווינה שייערך
ב מיוחד עניין יש לישראל הדיפלומאטי.

 הראשון צעדה שכבר כיוון זה, קונגרס
 בהפרת כרוך היה הדיפלומאטי הטקס בשדה

 אכריאל, שאהוד בעת זה היה הכללים.
 להגיש עמד בצ׳כיה, הראשון הישראלי הציד

 כללי־ לפי הצ׳כי. לנשיא כתב־אמנתו את
 של שר־החוץ אצל לכן קודם ביקר ׳הסקס
 פתוחה, במעטפה לו׳ ומסר מדינר, אותה
 שר־ אין כלל בדרך כתב־האמנה. של העתק
 שהנשיא לפני המעטפה את פותח החוץ

 מהשר אבריאל ביקש הפעם אולם מקבלה.
 אם לוודא כדי לקריאה, האמנה כתב את

 כי התברר ואומנם כחוק. נוסח הוא
 המתאים. בנוסח כתוב אינו האמנות כתב
 נאלץ ואבריאל לירושלים חזרה נשלח הוא

 . . . החדש כתב־אמנתו שיגיע עד להמתין
 דיפלומאטי, גינוני־טקס לעצמו שחסך מי

לאבידן, אבירן. (״גבעתי״) שמעון הוא

 השומר־הצעיר, של הארצי הקיבוץ איש
ב ישראל שגריר להיות לראשונה הוצע
 דחה אבידן אולם קאסטרו. פידל של קובה

משפחתיים. מנימוקים המינוי את
★ ★ ★

מירמוביץ שר הדוגמה
 מרים בחיפה, הראשית השלום שופטת

 השבוע הוציאה שטקרמן־וורדינסקי,
 לה שהתברר אחרי מאולמה נערים כתריסר

 שהת־ חוגים בית־הספר .תלמידי הם שאלה
ל להאזין כדי שלהם מבית־הספר חמקו

 ״תגידו השופטת: עליהם פקדה משפטים.
 מחר אצלי להופיע שעליה שלכם, למחנכת
 מסתובבים מדי יותר אתם ברור? בבוקר!

 היה לשעבר, כי אם אחר, שופט . . . פה״
 מי גלעדי, כרוף אחרות. בבעיות עסוק
 עומד בתל״אביב, ראשי שלום שופט שהיה

 אחרי היפהפיה, הבלונדית מאשתו להיפרד
 הסיבה: ילדים. ושני נישואין שנות 10

 לאחרונה שפשטה הנטיה . . . אי־התאמה
 מחזה בכל לחפש צופי־התיאטרון, בקהל

 הרגיזה לבון, לפרשת רמז בארץ המוצג
 יגאי, מאיר זוטא, תיאטרון שחקן את

 תיאטרונו, על־ידי המוצג במחזה שגם כיוזן
 לפרשה. קשר מוצאים ועיפרון, עיניים ארבע
 אפילו לפרשה. דומה מחזה ״כל ינאי: אמר

 , קיפאון״ יש שם גם הקרח. על הבאלט
 גילה למצב מהירה הסתגלות של חוש

 אכרהם עממי, דו־רח־מי מתופף השבוע
ל. ד  וזאנ׳י הצגת של ההופעות באחת סינ

 ,יעקב השחקן של מידיו נשר באבא,
 תופו על צנח התפוח אדום. תפוח כידו

ל התיזמורת, חברי בין שישב סינדל של
 הרים התבלבל, לא הוא הבמה. מרגלות

 מחיאות לקול שיניו את בו ונעץ התפוח את
 עליזה הזמרת . . . הקהל של הכפיים

 מוסיפה הראדיו בתוכנית שהופיעה קאשי,
ל לחזור עומדת בבריסל, אליזה, משאנז

. נשואין המטרה: הקרוב. בעתיד ארץ . . 
 השבוע הקליט אמיר אריק הקולות מחקה

התנג של קולות ישראל, קול עבור בביתו,
 התנגשות־ של קולות הקליט הוא שויות•

 רכבות, שתי התנגשות של ומכונית, אופניים
 שמעה סילון. במטוס חד־מנועי מטוס של

 אולי ״אבא, לו: ויעצה 12ה־ בת בתו זאת
 בן־גוריון ביו ההתנגשות קול את תקליט
 במומן מירביץ, יוסדה . . . ולבון״
 לציון יזכה לצרכי־ספורט, חנות ובעל כדורגל
 על הממשלתית התיירות מלישכת לשבח
 לתייר״. פניך ״הסבר של למופת דוגמה

 תייר בחנותו ביקר חודשים מיספר לפני
 לשבת, מחבטי־טניס זוג להשאיל שביקש

 במישחק לשחק יוכלו ואשתו שהוא כדי
 יוסלה הארץ. את עזבם לפני עליהם, האהוב

אגו לקחת מבלי המחבטים את לתייר נתן
 התייר שמו. את שרשם מבלי ואף — רה

המח את קיבל לא ויוסלה הארץ את עזב
 מאז חודשים שחלפו אחרי השבוע, בטים.
 על־ המחבטים לו הוחזרו מאורע, אותו

 שהמשאיל התברר התיירות. לישכת נהג ידי
. . . בשיקגו היהודית המגבית ראש היה

0>בו0ח (ך1ס9
| — ר,בטחון שר באמת הוא ״דויד.בן־גוריון רוזן: פנחס המשפטים, שר 9
! העצמי!״ הבטחון שר

! נגד אבן אבא של מאמרו על בתגובה אורבך, אפרים הפרופסור • \
 | המערבית הדמוקראטיה ברכי על שחונך שמי להניח היינו ״רשאים אנשי־הרוח:

| קאתדראות׳ מעל המושמעת ,קריאת־התגר את בברכה יקדם שלה, באידיאלים ודוגל
 ! לקריאת־תגר היה מסכים שבוודאי כשם שלנו, קאתדראות מעל נשמעת כשהיא גם —

< סימן בה רואה והיה אחרים של קאתדראות מעל דומות במסיבות המושמעת
י לדמוקראטיה.״ מובהק !
: — ביותר מצומצמת קואליציה בעד ״אני הבטחון: תת־שר פרס, שמעון • \

מפא״י.״ עם מפא״י
; לפני מפזרי־ההפגנה בראש שעמד אור־יהודה, בריוני מנהיג סעדון, אליהו $
! אלא — גאנגסטרים אנו ואין בריונים אנו ״אין עתונאי: עם בראיון מפא״י, מרכז

! האמיתית.״ והדמוקראטיה הסדר על לשמור המבקשים שכר, ללא מסורים מתנדבים י
ר • ! ה, ש ר בו ח ת ק ה ח צ ן י רו ה א ־ : השואפים אלה את שונא ״אני :כן

 > אפשר איתם מחבב, דווקא אני הקאפיטליסטים את אולם — קאפיטליסטים להיות
; לדבר.״

• באותו לממשלה ייכנס בן־גוריון שדויד ״הלוואי :ישראלי שמעון הזמר •
מההסתדרות.״ יצא לבון שפנחס הכבוד
! אנו העברית האוניברסיטה לפי ״לא בדבר• קצרות המדור בעל זכאי, דויד •

! בה.״ קאתדרה התופס ומומחה מדען כל מפי ולא האלה הרבות השנים כל חיים•
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