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 הזה״, ״העולם בהוצאת לאור עתה זה יצא יוסלה,
 כהן־צידון, שלמה עורך־הדין של עטו פרי הינו

לספרים. ובתי־המסחר הקיוסקים בכל להשיג וניתן
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במדינה
חיים דרכי

ה כ מ האחרונה?• ה
ש לאחים בית־הספר תלמיד הנא, קסיס

 ברצון. דיבר ביילינסון, בית־החולים ליד
 הוא כי לו הסביר אותו שראיין העיתונאי

 בשבועון השבוע רווק למדור כמועמד נבחר
האשה. עולם

״כש פיו. את לפתוח קסיס היסס לא לכן
 על בהנאה סיפר מישהי,״ על עין שם אני

 להשיג מוכרח אני ״אז בנות, עם הצלחותיו
כישלון.״ שנקרא כזה משהו אין אצלי אותה.

 קסיס נעמד הצלחותיו, סיפורי את כשגמר
 לצלמו. לעיתונאי הניח רבת־רושם, בפוזה

 בעולם אחד: דבר שעה אותה ידע לא הוא
ו השבוע רווק מדור כלל קיים לא האשה
 מפיו למשוך כדי תחבולה אך זו היתד,
מ אחת על לכתבה חומר שישמש וידוי

ה סברת לפי שהתאבדה, המוסד תלמידות
בגללו. עיתונאי,

 את קסיס כשפתח לכן, כושל. שבועון
העמו שני בת הרשימה הזדעזע. העיתון,

 בהתאבדות היחידי כאשם אותו תארה דים
שנה. לפני שארעה התלמידה,

 קסיס מיד התקשר עורך־דין באמצעות
לפר ממנו דרש עורך־העיתון, עם הנידהם

 כספיים. ופיצויים בולט, במקום הכחשה סם
 אותך לתבוע ״אאלץ לו, הודיע ״אחרת,״

דיבה.״ הוצאת על
ה לעורך בלתי־נעים מיקרה זה היה

 זה שהיד, ובפרט גבעולי, שלמה שבועון,
 באופן גבעולי הוציא אותו הראשון הגיליון
עצמאי.
 האשה יעולס השבועון טובל רב זמן כבר
 קונד גרשום הראשון, עורכו כרוני. מגרעון

מע עם בשותפות לראשונה שהוציאו רוב,
 במערכה. לבד קצר זמן כעבור נשאר ריב,

 זמן שכנה השבועון שמערכת מעריב, עורכי
 משהבחינו העסק מן ידם משכו בביתם, מה
מתדלדלת. השבועון תפוצת כי

 עד וגברה, הלכה השבועון של צליעתו
 שהצליח בשעה רק להוציאו החל שקומרוב

הוצ כיסוי שיאפשר בסכום מודעות לאסוף
 ל־ בשבועון להתחרות כדי ההדפסה. אות

 ממחיר לחצי עיתונו מחיר את הוריד אשה,
עזר. לא זה גם אך לאשה,
 עבו כבר אשר גבעולי, לו הציע ואז
ה את לקבל העיתון, כעורך שבועות כמה

המשו סימלי שכר תמורת בחכירה, שבועון
שבוע. מדי לקומרוב לם

 בהם שבועות כמה ולאחר בוצעה העיסקה
 הפעם שוב, יצא כלל, העיתון הופיע לא

גבעולי. בעריכת
 האשה לעולם הגיע גבעולי מזל. כיש

 העיתונות בשולי ארוכה דרך שעשה לאחר
 להיות שאף צעיר מגיל עוד הישראלית.

 הסתבר פעם לא נכשל. תמיד אר עיתונאי,
 כספיות הלוואות של מפוקפקים בעסקים

 עבודה לקבל פעם זכה כאשר שולמו. שלא
בסחי קצר זמן כעבור נתפס השבוע, בדבר

ה השגריר של מכוניתו מעל דגלון בת
מעבודתו. פוטר סובייטי,
 כלכלי. עיתון להוציא ניסה מכן לאחר

 התוצאה: כספים, קיבל מינויים, אסף הוא
והמי העיתון, את סגר שבועות במה לאחר
 קבלו לא בידיהם, התשלום שקבלות נויים

לנושים. הפכו טפסיו, את
 כלל. אותו הדאיג לא המזל חוסר' אולם

 שגם ולאחר ברימון, עבורה קיבל הוא
 ללא רב זמן הסתובב נסגר, זה שבועון
 ועבר לירושלים עקר גבעולי ממשית. עבודה
 הוא אמנות. עסקי לניהול העתונאות משטח
 הסתכסך רינה, הגלריה ניהול את לידיו קיבל

 את ועזב כספי רקע על המקום בעלת עם
 לקבל זכה בתל־אביב שבא. כלעומת העיר

האשה. בעולם תפקידו את
 אולם הנוספת. המכה עליו ניחתה השבוע

 לשלם יחוייב אם אפילו כי לתאר קשה
 דרכו את הדבר ישנה הדיבה, פיצויי את
עי להיות חזק כך כל המנסה האיש, של

תונאי.

החי
 כהן עמרם אכל בתל־אביב, :נקי רווח

 את לשלם סירב ל״י, 52 במחיר ארוחה
 בלבד ל״י 35ב־ ונקנס נשפט תמורתה,

. . הוצ בעכו, :וחזרה - לגיהינום .
 קולנוע באולם בגיהינום חופשה ההצגה גה

ה • . . גן־ערן כ חנו ס״  פיר־ בתל־אביב, ז נ
 ייערך הסילבסטר שנשף מועדון־לילה, סם

 • • • חנוכה של 11ה־ הנר הדלקת בערב
 נענו ביוטבתה, 1 אדם — לזאב אדם
 החי להגנת האגודה לבקשת המקום אנשי

 למקום, הבאים בזאבים יותר לירות לא
יגרמו. שהזאבים הנזקים עבור פיצוי תמורת

אנשים
ת חזון רו צ ו
ק המדינה נשיא ח צ בי, י צ ־  גרם כן
 משרד־החוץ לאנשי רבה אי־נעימות השבוע

 המלכותית בקבלת־הסנים זר, היה הישראלי.
ה שערך ס ט כד מ מו , ל עי בי ר בו מלך ה
 מלו מלכותו ״הוד :המלך אל כשפנה רונדי,

.בורגונדי .  לדיפלומטים הזכירה התקרית ״' .
 נשיא־ נכשל בה דומה טעות הישראלים

 סיורו בעת חדשים, מספר לפני המדינה,
לכ שערך בקבלת־הסנים אפריקה. במדינות

ם ליבריה נשיא בודו א לי , וי מן כ א  פנה ט
 הנשיא מעלתו ״הוד :בתואר בן־צבי אליו

"מרומן . .  חייב, נשאר לא הליברי המארח .
 ליבריה־ ידידות ״תחי קרא: תשובתו ובדברי

.אלג׳יריה .  • • • ישראל״ — ליבריה אה, .
 כאשר למשרד־החוץ, נגרם נוסף נפש מפח
 מש־ אנשי בלוד. לשדה־התעופה המלך הגיע

 שגובהו תמיר, למלך ציפו אשר רד־החוץ
 ירד, כאשר הופתעו מטר, משני למעלה
 היא שקומתו והתברר לבנים, במדים לבוש
ה גרמה נוספת לאי־נעימות בלבד. 1.79

 להכין דן ממלון דרש שמשרד־החוץ עובדה
 המלך. עבור מהרגיל, ארוכה מיוחדת, מיטה
 שמישהו נראה במהרה. התברר הטעות מקור

ארצה שיגיע המלך כי סבר במשרד־החוץ

טוויסט רוקדת לאסקארי
— בחושך רק

 מטר. שני באמת שגבהו רואנדה מלך הוא
.מבטאו הודח זה מלך אגב, . ה הסובל .

 (מ־ סגן־אלוף היה מהטעות, כתוצאה עיקרי
 את ללוות שנבחר נץ יקותיאל חיל־הים)

 ביותר הגבוה סגן־האלוף היותו בשל המלך
 בך־גור־ דויד ראש־הממשלה • • • בצד,״ל

 לאנטי־תימני. קצר לזמן השבוע הפך יון
 קול־ עובדי ועד עם שנפגש בעת זה היה

 ראש־הממשלה מתח זו בפגישה ישראל.
 הקריינית של ההיגוי צורת על ביקורת

ה את מקלקלת ״היא :אלדד ראומה
 את בהדגשה מבטאת שהיא בצורה שפה

 כך אחר ביג׳י. טען העי״ן,״ ואת החי״ת
 כאשר ביקורתו, על ראש־הממשלה הצטער
ב ומקורה טובה, שקריינותה לו הוסבר
 — הקודם ששמה ראומה של התימני מוצאה
 איש של אחותו היא אגב, מחבובה. רומיה

. חובב משה :אחר קול־ישראל .  ב־ .
 הפרופסור חסך לא השבוע שנשא הרצאה

המסור העקיצה את ליבוכיץ׳ ישעיהו
״הח : הפרופסור אמר לראש־הממשלה. תית
 את :צרות רק ליהדות הביא המשיחי זון

 יעקב את צבי, שבתאי את איש,** אותו
 המאמין בדורו האחד את ובימינו פרנק

 התקפותיו מקור אגב, • . • באור־לגויים.״
 בסיפור השבוע, נודע ביג׳י על ליבוביץ׳ של

 יש טענו, ללייבוביץ׳, ידידיו. בחוג שסופר
 היה שנים במשך אחד. יריב רק תמיד

 הרב־ על ביקורת ומותח מתקיף הפרופסור
 חרה הדבר הרצוג. חליי אייזיק הראשי

 הרצוג, יעקב הרב, של לבנו מאוד
 נזעק הבן בקנדה. ישראל שגריר כיום

 :הלשון בזו ללייבוביץ׳ ופנה האב להצלת
גדול אדם יש אבא. את להתקיף לך ״למה

צרפת. במזרח מחוז — בורגונדיח *
היהודית. במסורת הנוצרי לישו כינוי ••
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