
ת במקום  ללכ
למסעדה...

 הבא התפריט את נסי
עסיס: של חריף קטשופ עם

 אותן חממי שלוקות, ביצים הכיני .
 עסיס חריף קטשופ ברוטב שלמות כשהן

 וקורט שמן כף לרוטב הוסיפי
מבושל. אורז עם להגיש ניתן אורגנו. ■

במדינה תמרורים
 של האמנותי המנהל לתפקיד ♦ ר ח כ נ

 פינקל, שמעון של במקומו הבימה, תיאטרון
לי ,יום א ע ר  בוגר ירושלים, יליד ),36( יז

 המלכותית והאקדמיה בריסטול אוניברסיטת
 ד,אמ־ המנהל סגן ולתפקיד בלונדון, לדרמה

ט, שרמה נותי, י ג ש ־ ד  יליד הוא גם ג
ה בוגר ירושלים,

 ב- החינוכי מוסד
 חניך העמק, מישמר

הבי שליד הסטודיו
 בהבימה משחק מה,
.1948 מאז

ו א ש י ב . נ
 בבית שנערך טכס

עוב אמהות אירגון
ב בתל־אביב, דות

ממש שרי נוכחות
 ושדרני ח״כים לה,

 הרדיו כתב רדיו,
אי רזי ק ר  ),26( ג
 ברקאי רינה של בנה

 תל- עיריית מועצת וחברת רפ״י ממייסדות
 צבאית, פנימייה בוגר רפ״י, מטעם אביב

 בשידורי־ לעבוד החל בצה״ל, (מיל.) סגן
 בעיקר מתמחה שנים, שלוש לפני ישראל

רה חברתיים, בעניינים  העובדת ),25( ודבו
בירושלים. מפגרים לילדים במוסד במדריכה

ו א ש י  בזל במלון שהתקיים בטכס . נ
ת בתל-אביב, רי רקוני, או  של בתה י

אל ירקוני, יפה הזמרת ט, ויג ח  בעבר שו
 במילחמת הופל שמטוסו חיל־האוויר טייס

ה על־ידי ההתשה
 קשה נפצע מצרים,
 הוחזר בשבי, ונלקח
 פציעתו בגלל לארץ

 כיום לומד הקשה,
רפו רביעית שנה
אה.

ם י ל ה נ ־ מ רו
 17ה- בת בתו . ן מ

 ארצות- נשיא של
 פורה ג׳רלד הברית
 וזמר פורר סוזאן

סטיו־ רדד הסום
לאחד הנחשב ארט ירקוני

 המבוקשים הרווקים
 כפרית באחוזה מתגורר הפום, בעולם

 הזמר, של להופעה הגיעה סוזאן בוינדזור.
 הבמה, על המעריצות שאר עם טיפסה
 ראשה, שומרי חמשת התנגדות למרות
 מאז מרבה לארוחה, הזמר על-ידי הוזמנה

 כי הזדמנות בכל מצהירה איתו, להיפגש
 שישה ללדת להינשא, הוא הגדול חלומה
 סוסים, ולגדל כפרית באחוזה לחיות ילדים,

וכלבים. חתולים

)29 מעמוד (המשך
 בכר, צ׳ארלי הנוכחי וקצין־העיתונות קום,
ה במישרדי כלילות ימים יחדיו עשו

ת חברה, תו משבר. מי
 הבום של האינטרסים ספק: היד, לא

 מרוצה, היה בן־ארי טובות, בידיים ׳הגדול
שבחים. ומחבריו משרמן חסך ולא

 ופירסם סופר־חובב גם שהוא שרמן,
 שד קוצו על (ביניהם ספרים מיספר בארץ
 מישפחה של בחבלי-הקליטה הדן צבר,

הומו מנקודת־מבט בישראל אמריקאית
 ספר כתב כאשר לעשות הגדיל ריסטית),

הלאו חברת־ד,תעופה של תולדותיה על
 את בו האדיר בשחקים, אודיסיאה מית,

וב בה, החזקים האנשים של שמותיהם
כמובן. בן־ארי, ראשם
 כשנתיים לפני ללכת. נותנים לא
 בחברה, אחר לתפקיד לעבור שדמן ביקש
 בלתי־נפרד חלק שהיה הרב, שהמתח מאחר

 השנים. במ-שך אותו עייף שלו, מתפקידו
כך. על לשמוע אבה לא אפילו בן־ארי אך

 פרוץ לפני ספורים ימים יותר, מאוחר
 שוב שדמן ביקש יום־הכיפורים, מילחמת

 כדי זמני, באורח בן־ארי, את לעזוב
 שיצא שווימר, אל הוותיק לידידו לעזור

 האלוף של מינויו כנגד גלוי לקרב אז
המנה מועצת כיו״ר הוד מרדכי (מיל.)

 המילחמה האווירית. התעשייה של לים
ששוח אחרי לאל־על חזר ושרמן פרצה,

 ל־ חודשים שלושה הצבאי, משירותו רר
אחר־מכן.
 בן־ארי יסכים אם ברור היה לא תחילה

הס ששרמן אחרי כדוברו, חזרה לקבלו
(ש להוד מהתנגדותו כתוצאה בגלוי תבך

 ולמשה המישרה) על ויתר יותר מאוחר
 בן־ השפיעו. לא מסתבר, הלחצים, דיין.
פתו בזרועות הבן־האובד את קיבל ארי

חות.
 אד־ של חבריו סיפרו שעבר בשבוע

לחופשה. יצא הדובר כי שדמן נולד
 חופשה זו היתד, לא משגיחה־מטעם.

 בשום לחזור, מוכן אינו שדמן רגילה.
 ליחסי־ציבור שבמחלקה למישרדו פנים,

 בינתיים ני הנוכחיים. בתנאים אל-על. של
דבר. נפל

 כי גילה למישרתו, שדמן שב נאשר
 אותו, למסור בן־ארי הספיק בינתיים

 ליובה בידי סוויצקי ממלא-מקומו ואת
 הוראה הוציא הוא החברה. מזכירת וולק,

 חייבים ואנשי־ציוותו הדובר כי מפורשת,
 צעד כל על אישור המזכירה מן לקבל

לעשות. שבדעתם
 על שהטיל הוא המננ״ל של הסברו
 דובריו של מעשיהם על להשגיח המזכירה

 ואין מאוד וטרוד עייף שהוא-עצמו מאחר
אותם. להדריך פנאי לו

 כאשר האמיתית. הסיבה זו אין אולם
כמשגיחה־מטעם, וולק את בן־ארי מינה

ר ט פ  בגיל בשיקאגו, בבית־חולים ♦ נ
 שמיספר השחורים המוסלמים כת מייסד ,77

המפור כשאחד אלף למאה מגיע חבריה
 מוחמד האיגרוף אלוף הוא ביניהם סמים

ה קליי), עלי(קסיוס  שייסד ,מוחמד, אלו
 על מילחמה הצהרת תוך אירגונו את

 טען הגזעי, והמיזוג הנוצרית הדת הלבנים,
 הכושים, של הגיזעית העליונות להוכחת

 יורשו שנה. 40מ־ למעלה הכת בראש עמד
 )40( מוחמד וואלאס בנו הוא למנהיגות

אביו. על-ידי לתפקיד שנבחר

. ר ט פ  ,80 בגיל בברית־המועצות, נ
ץ, ניקולאי המרשל לגנ  בשנים שהיה כו

 ,ברית־ד,מועצות ראש־ממשלת 1958—1955
 שכיהן כרושצ׳וב ניקיטד, על־ידי הודח

הקומוניס המיפלגה כמזכיר תקופה באותה
 שעל ניז׳נינובגורוד יליד הסובייטית. טית
 בבית־חרושת, פקיד של בנו הוולגה, נהר

 מהפכת לפני הקומוניסטית למיפלגה הצטרף
 במילחמת האדום הצבא בשורות לחם ,1917

 בתעשייה בכירים תפקידים מילא האזרחים,
 בשנות היה הסובייטית, הפיננסית ובמערכת

 לאחר ומונה מוסקבה עיריית ראש 30,-ד
 בימי הרוסית. הפדרציה ממשלת לראש מכן

 פוליטי קומיסר היה השנייה העולם מילחמת
 המערבית, בחזית המילחמה מועצת וחבר
 מונה 1947ב־ מוסקבה. על בהגנה חלק נטל

 ואחר סטאלין של במקומו לשר־ההגנה
 ללישכה 1948ב־ צורף ראש־הממשלה, לסגן

הת הקומוניסטית. המיפלגה של הפוליטית
 עמד האריסטוקראטיים, בגינוניו פרסם

 הסובייטית המישלחת בראש פורמלי באורח
 ועידת לאחר הראשונה, הפיסגה בוועידת

 ראש- היה בז׳נבה, 1955ב־ פוטסדאם
 של מותו אחרי השני הסובייטי הממשלה
מלינקוב. את זח בתפקיד החליף סטאלין,

אלופי עסאי
הסוף — סוף־סוף

לא הדין, את יקבל לא ששרמן היטב ידע
לח חופשית מיד נהנה רב כה שזמן חר

התפטרותו. את יגיש וכי לוטין,
 אשר מסויימים, חוגים כי להניח יש
 מיהר זה כאשר שדמן עם חשבון פתחו

שבו ודיין, הוד נגד שווימר של לעזרתו
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