
 שקצרה הגרמניה הגיורת פורת, אורנה35 בת אורנה
העברי, התיאטרון קרשי על הצלחה

 המאולצת הוצאתה על חלמה לא שלה, הקאריירה נשיא 1959ב״ היתה
שקטפיר. של "12ה־ ב״הלילה אורנה למעלה: שנה. 25 כעבור לגימלאות

הפקי ז).959ב־ קיים שהיה המצרי
 מצאום הדרכונים, את בדקו דים

 לחזור לנוסעים והורו — כשרים
 למכונית ניתן ״לא שבאו. כלעומת

 פירמה זוהי לארצנו. להיכנס רנו
ישראל.' עם הסוחרת

 את כי הסבירו התחננו, הארבעה
 רב זמן שנים, כמה לפני קנו המכונית

 השחורה לרשימה הוכנסה שרנו לפני
לשווא. הערבי. הוזרם ועדת של

 מדינאים של לבבות, בכמה
 מתרחש מה שידעו ואנשי־עסקים,

 הצרפתי המכוניות מפעל בהנהלת
 אזעקה. הידיעה עוררה רנו,

 כי הסתבר המיסחרי. החשבון י
 בדעתה רנו חככה שנים שלוש מזה
עיסקת את לבטל יותר כדאי לא אם

וצרפת. ישראל בין היחסים פריחת
 לקיי־ מפורקות מכוניות מכירת

 ידידותית כתרומה נראתה זר־פרייזר
 מילחמתן — המילחמה למאמץ

 נגר וצרפת ישראל של המשותפת
 העובדה הערבית. הלאומית התנועה

 לרשימה רנו את הכניסה זו שעיסקה
 האנטי־ החרם ועדת של השחורה
 מחודש לעיון הצידה, הושמה ישראלי
המתאימה. בשעה

 באופק הסתמנה המתאימה השעה
ה המאמצים התחדש עם המרחבי
 באל־ המילחמה את לסיים הדדיים
 דה־גול, שארל צרפת, נשיא ג׳יריה.
 את לסיים נואשת החלטה מתון

 פתח צרפת, את המרוששת המילחמה,
עם שיחות־שלום לפני השער את

ארכיאולוגיה הגב: על
 מעסיקים לא שעיתונאים ״בימים

שימו בגרפיקה עוסקים אנחנו אותנו,
 ),50(שמיר גבריאל השבוע אמר שית,״

 השבוע ״אבל והממושקף. נמוך־הקומה
בנו!" נזכרו כולם לעבוד, אי־אפשר
 בגבריאל להיזכר טובה סיבה היתה

 שיטרי־הכסף על ).48( מקסים ובאחיו
 בנק על־ידי השבוע שהוצאו החדשים,
 האחים, של שמם התנוסס ישראל,
 בירת בריגה, עוד מיקצועם את שלמדו
 22 לפני ארצה, עלו בטרם לטביה,
 שהודפסו הציורים שמונה מתוך שנים.

 לירה, חצי של שטרות ארבעה על
 היו שישה לירות, ועשר חמש לירה,

 יעקב לגרפיקאי שניים להם, שייכים
צים.

 שבהן הקודמות הפעמים בשלוש
למד ניתנה שטרות־הכסף הוחלפו
 אך חופשית. יד בחוץ־לארץ פיסים
 הציורים נושאי כי הבנק הקפיד הפעם

 השטרות פני כי החליט על־ירו, ייקבעו
 וחלקם הישראלי, להווה יוקדשו
 העבר על לנושאים יוקדש האחורי

 חבר שהיה ידין, ייגאל בארץ. הישראלי
 על־ידי שמונתה הציבורית הוועדה

 החלק ציורי כי הציע, ישראל, בנק
ארכיאולוגיים. אתרים של יהיו האחורי

 החלק מציורי התפעלו הכל לא גם
 האחיות, קבוצת לפחות הקדמי.
 שעברה לבנים, סינורים לבושות
 בשדרות שמיר של ביתו ליד השבוע

 אחרת. חשבה בתל־אביב, רוטשילד
 אמרה צייר,״ הוא יפה כל־כן ״בחורה

 אותה ״והדפיס בתרעומת, מהן אחת
לירה!" חצי של הנמוך השטר על דווקא

השבוע נסוק
הקטן ההבדל

 כהד שלמה עורך־־דין •
 האיחוד רשימת ראש צידון,
 יודעים ״אתם הלאומי: הספרדי

 של לאם בצרפת קוראים איך
 לאומית! גיבורה ילרים? ארבעה

 ארבעה של לאם קוראים ומה
סו מיקרה בישראל? ילדים

ציאלי!״

ה ה ו 711 הי :1 0 1 1 1 1 ה 1: הי ש
 שנה 25 לפני השבוע שהופיע הזזד גליון.העולם

 יהודי ברנד, יואל של סיפורו את מרכזית, בכתבה הביא,
 בשנת השואה, של בעיצומה נתבקש, אשר הונגרי

 החיצוני לעולם להעביר אייכמן, אדולך על־ידי ,1944
 כי הזכיר ברנד סחורות. תמורת יהודים מיליון לשחרר הנאצים הצעת את

חת אותו כדי.לתפוס דולר, מיליון להקציב והציע וחופשי חי רב־הטבחים
 .הוד הכותרת ותחת ,1959 לישראל שבה הגליון של כתבת־האמצע •

 אשת ריר, לואיז מרי עם קפה, ספל על שיחה, ניהלה לואיד, מרי מעלתה
 בנים, לשלושה אם לפסיכולוגיה, מוסמכת בישראל, ארצות־הברית שגריר

 שבלב תל־בנימין בשכונת־הצמרת השגרירי הבית את היטב שניהלה
 .אשה הזה-: .העולם לכתבת גמלה אמת גילתה ואשר רמת-גן,

 אייכמן אדולף הגליון: בשער • ביותר!־ שלילית להיות יכולה בלתי־מרוצה
בתפישתו. מעוניינת הממשלה אין מדוע המתבקשת, והשאלה

הצופתית המכונית עיוו־ סוף
לירה בחצי יפה בחורה ★

עיסקה של סופה
 הכביש על הסורית, המכס בתחנת

 נעצרה לדמשק, מביירות הראשי
 קטנה. נוסעים מכונית שבוע לפני

 ושלושה ירדני אזרח ישבו בפנים
 היתה לא שזאת לבנוניים, אזרחים

 הצפוני לחבל הראשונה הנסיעה להם
 הערבית (הרפובליקה רע״ם של

הסורי־ האיחוד שם - המאוחדת

 קייזר־פרייזר חברת עם ההרכבה
 לחדור זאת תחת לנסות הישראלית,

 המיסחרי החשבון הערבי. לשוק שוב
יכו שישראל בעוד חד״משמעי: היה
 רנו מכוניות אלף בסביבות לקלוט לה

 — הערבי השוק מסוגל לשנה,
 17כ־ לקלוט — בחריין עד ממארוקו

לשנה. מכוניות אלף
 היד־ בגדר נשארו אלה חישובים

 מנהלי של במוחם בלבד, הורים
הת כי המולאם. המכוניות מיפעל

תקופת סיני, תקופת היתה קופה
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 1151 הזה״ ״העולם
21.10.1959 התאריך:

 השחרור תנועת פ־ל־ן, מנהיגי
האלג׳ירית.

 לא המתממשת. האזהרה
 שבו ברגע כי האזהרה, הושמעה פעם

 באל־ מילחמתם את הצרפתים יסיימו
 מכאן קירחת ישראל תישאר ג׳יריה,
ומכאן.

 רנו, הנוסעים מכונית גרוטאת
 החרם למכבש קורבן השבוע שנפלה
 את הצרפתים ביטלו כאשר הערבי,
 אות היתה קייזר־פרייזר, עם הסכמם

האזהרה. מימוש לסיכויי נוסף

נסנים

מכחכים
)3 מעמוד (המשך

 שאול מבאר־שבע, הקבלן פרשת על
 שולל הולך הוא כי הטוען רחמים,
 הבינלאומי הבנק מנהלי על־ידי

 כמה לי יש ).3.10 הזה (העולם
 קטן? ילד רחמים, מר הוא מה שאלות:

 בעבר? שלו הכסף את עשה הוא איך
 לא הוא שלת המוח את הפעיל לא הוא

 לגופו מיליונים, בענייני לשקול יודע
עניין? של

 היה אם עקרונית: אחת ושאלה
 הבנק של מהעצות מיליונים מרוויח
 שהפסיד טוען, שהוא כפי במקום,

 למנהלי נשיקה נותן היה הוא מיליונים,
שיחק הוא איש־עסקים, הוא הבנק?

 הכלל לטובת מאלכוהול. גמילה
 .של והטלפון הכתובת את איתרתי

 ברמת־גן, לאלכוהול האישפוזי המעון
 הטיפול: את איתמר קיבל שבו

 טלפון: ,13 נורדאו רחוב רמת־גן,
721161.

תל־אביב ב״נ,

ישו
הכל התוכנית נתגלתה

האח ממשלת של כלית
הלאומית. דות

 מניות קנה הוא בגדול, אותה
 ניירות־ערך מכר הוא במיליונים,
 יום עסל, יום הבורסה: זאת במיליונים.

גבר! שיהיה בסל.
ירושלים יוסקוביץ, יהודה

 יוסקוביץ: הקורא לב לתשומת •
 רתמים של המרכזיות הטענות אחת

 הגיע, שכאשר היא, בכתב־התביעה
 שיש למסקנה הוא, שיקוליו לכי

 מניות (למכור מטויים בכיוון לכעול
 לעשות לבנק הורה והוא וכדומה)

 את מלבצע הבנק נמנע זאת,
הוראותיו.

השותים כר לטובת
מאלכוהול, להיגמל אפשר
ברמת־גן. אישפוזי במעון

 מודעי ליצחק נטפלים כולם מדוע
 שאין אמר מי המיסכנים? יעקבי ולגד

 שלא ומי יש! כלכלית? תוכנית
 גלובס הכלכלי ביומון שיעיין מאמין

שעבר. השבוע מן
 לוד לבנברג, ליאון

 לכי הכלכלית. התכנית •
 ערן גלובס, של הקאריקטוריטט

היעקבי א ר גלופה). (

• • •

 אלופים, מרבה
טעויות מרבה

הדרום, פיקוד אלוף פעם
הדרום! פיקוד אלוף תמיד

הת אלופים שמרוב להיות יכול
ארבע של התצלומים בלבלתם.

בר־כוכבא
דרום היום

שומרון אלון!
דרום פעם

 בעלי יבבית. גהינום חיי לי יש
 בלתי־רגילות. בכמויות שותים וגיסי
 את לי ממרר מהעבודה, נזרק בעלי

 המובנים, בכל לתפקד הפסיק החיים,
בעיה. לו שיש להודות ומסרב
 יותר לא במצב לדעתי, גיסי, גם

 חיי־סיוט עוברים אנחנו ממנו. טוב
 הוא לי שהכי־כואב הדבר ממש.
 לצבא, גיוס לפני כרגע שנמצא שבני,
 בלילות, שתוי חוזר אביו, את מחקה
 לרצוח איים בבית, דברים שובר
וטרור. פחד ממש אותי.

ל הקשבתי במיקרה, השבוע,
והת בטלוויזיה חדש ערב תוכנית

בנושא איתמר בשם בחור שם ראיין

 השיטה (לפי השונות ההצדעה צורות
 וה־ המאוזנת הגרמנית, האנגלית,
 ■ז בטקס צה״ל אלופי של מאונכת)
 (העולם הצנחנים לחללי הזיכרון

 אך מעניינת, באמת )9.10 הזה
 המצריע האלוף של בזיהוי טעיתם
 פיקוד אלוף לא זה האנגלית. בצורה
 דן אלוף זה בר־כוכבא. משה הדרום,

 (מיפקרת המפכ״ש מפקד שומרון,
 הוא שפעם שנכון, מה כוחות־השדה).

הדרום. פיקוד אלוף היה
רביבו, רפאל רב־סרן

רחובות

 לקורא ישראלית הצדעה •
הד־העין. רכיב!

ה העולם 2459 הז


