
זמיר אצל ליבאי
 את שולל ליבאי עורך-הדין

 שפורסמה הידיעה דיוק
 של בעניינו טיפולו בנושא

 אריה חיפה, עיריית ראש
).3.10 הזה (העולם גוראל

 גוראל שמר לטענה יסוד אין
 במירמה... כספים בהוצאת מואשם
 הוציאה חיפה שעיריית בכספים מדובר

 תוכנית־ לפי וסרטים פירסומים על
 לתקציבים ובהתאם מאושרת עבודה

קיר בשל מקובלים. בנוהלים שאושרו
 ליום־הבחירות, מהפירסומים חלק בת

 לראות יש האם השאלה: התעוררה
 תעמולת־ מהם,■ בחלק או בפירסומים,

בחירות?
 עדיין הועמד לא ראש־עיריה אף
 שפעולות משום בישראל פלילי לדין

 בגדר היו הבחירות, בשנת העיריה.
 ראש אף לבחירתו. שסייעה תעמולה

 על לדין הועמד לא מקומית רשות
 לסיכום העיריה במימון חוברת פירסום
 כאשר היוצאת. בקאדנציה הישגיה

 נהגו שלפיה נורמה, לשרש מבקשים
 רבות, שנים במשך המקומיות ברשויות

 אחיד וקנה־מידה אחד דין להיות צריר
 המקומיות, הרשויות ראשי לכל

 שהיו לנורמות בהתאם אז עד שפעלו
ושונו. שבוטלו מקובלות.

כעורו־ לייצגו ביקשני גוראל מר
 נפתלי עורד־הדין עם ביחד פרטי, דין

 נבחרתי בטרם עוד מחיפה, ליפשיץ
 בעניין לטיפולי קשר שום ואין לכנסת,

בכנסת. ולחברותי
 הנשיא שהוציא הנחיות־קבע על־פי

 שמגר, מאיר העליון, בית־המישפט של
 אין לממשלה, המישפטי כיועץ בכהנו
 עובדי־ציבור נגד כתב־אישום להגיש

 ראשות ראש זה ובכלל מסויימים,
 של האישי אישורו ללא מקומית.

 בהנחיות לממשלה. המישפטי היועץ
 הזכות לעובד־הציבור ניתנה אלה

 היועץ לפני טענותיו את לטעון
 באמצעות ובין בעצמו בין המישפטי,
עורך־דינו.
 על שהוטלו ההגבלות על־פי כידוע,
 כחברי־כנסת, המכהנים עורכי־דין

 לקוחותיהם, בענייני לפנות עליהם
 של למישרדו הפעולה'הנכונה, כדרר
 משום לממשלה, המישפטי היועץ
 פוליטית מהשפעה כחסין נאמן שהוא

בלתי־ענייני. משיקול או
תל־אביב ליבאי, דויד דיר

ובקבוקים ספרים על
סקרנית תנעמי הקוראת

 של התפוקה היא מה לדעת
.80 לגיל שהגיע סופר

 גרין, גראהם בשביל בישלו אז
 בקבוקי אלף 100 ,80ה־ ליום־הולדתו

 המישפחתית במיבשלת־השיכר בירה
 אבל מאוד. מעניין ).6.10 הזה (העולם

 במיבשלת־ מניות בעל רק לא הרי גרין
 לדעת אפשר אולי סופר. גם הוא שיכר,

בישל? הוא ספרים כמה
תל־אביב תנעמי, תמר

 בהם זר,אחרון 45 בדיוק •
 במה הופיע הגנרל, את כרת• הי

 של 80ה־ יוס־הולדתו לפני שבועות
 אוטו״ביוגראפי ספר זה גרי(.

עשר לפני התקופה על למחצה

 עצמו שמרגיש הזה, הצ׳ארלי
מג באמת לנשים, בינלאומי מומחה

 מעיד הוא שוביניסט,״ לא ״אני זים.
 להשמיע מתבייש ואינו עצמו, על
 ״אם הבאה: הנהדרת הרפליקה את

 — כסף בלי היה זה זונה, עם הלכתי
 בחורה שהיא הרגשה לה נתתי

רגילה:״
יוד אינני קמצנות? או רוחב־לב

 מזכיר הוא לי הזונות. שישפטו עת,
הפו הקצין על ישנה בדיחה דווקא

 הכסף?" עם ״ומה מפרוצה. הנפרד לני
 נעלב, בטון והוא, אותו. שואלת היא

 אינו לעולם פולני ״קצין לה: עונה
 חיפה רובין, ענת כסף:״ לוקח

2460 הזה העולם

הבורמאית הדוגמה
 מבטי השבוע הופנו קלה לשעה

 של המדכדכים המראות מן העם
 מיקוש ושל בבית הבחירות מערכת

 של עמוד־התוור צרפת, עם הידידות
 המאורע הישראלית. החוץ מדיניות
היש של תשומת־ליבו את ששבה

 יצחק המדינה, נשיא ביקור היה ראלי
בבורמה. בן־צבי,

 לנשיא ממלכתית קבלת־פנים
 משמחת שהיא ארץ בכל ישראל

 הטקסים כשנערכים האזרח. את תמיד
 בכך יש אסיאתית, בבירה החגיגיים

 דווקא ,חשוב. מדיני הישג משום
 הודו שגריר הסביר שבו בשבוע
 קשירת כל כי מנון, קרישנה באו״ם,
 וישראל ארצו בין דיפלומטיים יחסים

 ערך היה הצדדים, לכל תפריע רק
 כי הבורמית, להוכחה ומכופל כפול

 לקיים יכולה אסיאתית מדינה
 עם וגם ישראל עם גם יחסי־ידידות

הערבים.
 הנשיא של שביקורו בשעה בה אך
 של חשוב מדיני הישג על הצביע

 הדגיש הוא הישראלי, מישרד־החוץ
 מדיניות של המהותית החולשה את
 הינה בורמה עם הידידות כי זו.

 יחסי־החוץ במערכת יוצא־מן־הכלל
 יסוד על נבנתה זו ידידות ישראל. של

בין מסויימים משותפים אינטרסים

שו צ׳ארלי של רווזב״ליבו
 המרחלת, (רחל מאילת מר

 הזכיר 123.9 הזה העולם
פולנית. בדיחה לקוראה

האנגלי רמםול
- אפשר

הישראלי רמסול
להשוות -

★ והתת־מקלע נשיא־המדינה

1152 הזה״
28.10.1959 תאריך:

 על־ידי נעצר בן־לולו בלבד. קל
בתקיפה. רק יואשם המישטרה,
 הקידמה אולם לרוגז. סיבה

 למושב זאת בכל הגיעה התרבותית
 ממדריכי אחד רצה כאשר עוצם.

 לתחנת־המישטרה לנסוע הסוכנות
התו לשיחרור לדאוג קריית־גת, של
המת דווקא אלה היו בערבות, קף

 לעשות ממנו שמנעו עצמם, יישבים
 ״שישב לו, אמרו דבר," ״אין זאת.
 עושים שלא שיידע ויתקרר. קצת

כאלה.״ מעשים אצלנו
 טובה סיבה למתיישבים היתה

 בגלל שכנו את תקף בן־לולו לרוגז.
 אשת עם לאשתו שהיה ריב־שפתיים

 תנור־ ליד בתור עמידה בשעת יפרח,
החמין.

ליבאי פרקליט
אחיד קנה־מידה אחד, דין

 כרמ־ אותו הגדרתם בתוכן־העניינים
• להשוות? אפשר הישראלי. פול

 חיפה הרמוני, חיים
גלופות. ראה בבקשה, •

מאירת הפזלד הקצין

 כשגריר גדין שימש שבה שנים
 פנמה רודן של ונודד לאירישמי

 טוריחוס עומר הגנרל ימים. באותם
ת שהחזיר האיש חררה,  איזור א
 פנמית. לריבונות פנמה תעלת
ח שהוא בפי בדיוק  באשר הבטי

 להיכנס רוצה אינני.לשלטון: עלה
 להיכנס רוצה אני להיסטוריה

התעלה!״ לאזור

הישראלי רמפול

וז9<ו*״19>

מלים. אלף שווה אחת תמונה
 הישראלי, הבאריסקר על כתבתם

).17.10 הזה (העולם פדר עמי

!¥1 ל1ה ■ ר !  מלכת־ היתה מיכאל׳ אלישבע ח111ע
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 35״ אחרים עדות ולפי ארונות", מזיז ..קול עצמה, עדות לפי לאלישבע,
 בתיאטרון להופיע הספיקה מזה חוץ הימנית". הזרוע על צמידים
 בגיל שהגיעה, לפני אוהל. ובתיאטרון המטאטא בתיאטרון הזירה,

(למעלה). הזקנה הגברת של בביקורה הראשי לתפקיד להבימה, ,31

השבוע מסוקי

טיפשעשרה
הוליווד עד

 והצפצפ׳ הצעירה הצברית
 ההיסטוריה על המדווחת נית

ס במדור השוטפת  המיבתבי
 החדשות על הפעם. לריתי.

 מבירת־הקרטיס, האחרונות
1959:

 שאמ׳שלי מה נכון שזה בחיי
 זה אז באות הצרות שאם אומרת

 שנה איזו לב שמת את בצרורות.
 נורא אני היתה? זו מזל בלי

 הם אבל עברה, שהיא שמחה
 להם יש בהוליווד, שם מיסכניס,

 ייגמר שזה עד תוד־שים כמה עוד
 קודם כזאת? שנה כבר ראית שם.
 פאול ואחו־כר פאוור, טיירון מת

 כל־כך לא הוא אבל דוגלאס
 מאריו ואחר־כך חשוב. נורא

 ארול ועכשיו קנדל, קיי לנצה.
 נורא חבל לי שהיה בחיי פלין,

הקול בעולם זה את כשקראתי
 שנסגר (שבזעון־קזלנוע נוע

 באמצע בדיוק ).70ה־ בשנות
 אדלנד הבברלי עם שהתחיל

 שאת תגידי אל באמת אוי הזותי
 ממך להתפוצץ אפשר •ודעת לא
 אני למה באמת יודעת לא אני

 החתיכה היתה היא אתך. מדברת
 בן והוא 16 בת היתה והיא שלו

 כי עכשיו מודרני זה ככה .50
 לוליטה ששמו כזה ספר כתבו
 שאוהב אחד מבוגר יש ושם

 מתביישים. לא כבר אז ילדות
 הזה בגיל בנות באמת יש יש, מה

 של והנשמה הגוף כל להן שיש
אותי. תראי הנה אשה.

לאחרו חלה, ותיגרות־ידיים קטטות
 כשיש כיום, במצב: התקדמות נה,

 אדמה, או מים על חילוקי־דעות להם
בריב־שפתיים. התושבים מסתפקים

 לכיש מתיישבי צעדו השבוע אך
 אחרי אירע הדבר אחורה. גדול צעד

 מתפללי שבת. בליל ערבית, תפילת
 מן יצאו עוצם במושב בית־הכנסת

 לסוכתו. איש איש פנו הגדול, הצריף
 אולם לסוכתו. פנה )29(יפרח נסים גם

 דרר־העפר את לכת. הרחיק לא הוא
 מה ),33( בן־לולו חביב שכנו, חסם

 עדי• בידי תואר אחרי־כן שקרה
 ״בן־ הצד. מן בתיגרה שחזו הראיה,

 דחף יפרח משהו. יפרח את שאל לולו
 בן־לולו עליו הניף ואז הצידה אותו

 ואביו הוא התחילו ואחר־כך היד את
 שברח יפרח, את ביחד שניהם להכות

הביתה,״
 היתה בן־לולו הניף שאותה היד
 שכנו את בה דקר הוא בסכין. מזויינת
 למזלם ובגוף. בצוואר אחדות, פעמים

 לא כאחד, והנתקף התוקף של
 בגדיו דרך לחדור הסכין העמיקה

באופן אותו פצעה יפרח, של העבים

המדעית המישטרה
ד חרות ח״כ •  שמשון ד

 יש בעולם מדינה ״לכל יוניצימן:
 מפא״י אבל משלה, מיפלגת״פועלים

 בעולם היחידה מיפלגת־הפועלים היא
משלה!״ מדינה לה שיש

 דונביץ: נתן העיתונאי •
 שהיא לחשוב המישטרה צריכה ״למה
 המדעי הציוד כשכל וייצמן, מכון
במכונת־אמת?" מסתכם שלה

 הסרוג־ המיסלגה מזכיר •
 חוג על ארצי, יצחק רסיבית,

 ברית ״זו מפא״י: של בוחרות נשים
 )(תופרת־הצמרתלקוחות בין חדשה
 של(אשת הזוהר ופרולטריון בר לולה
אבן!״ סוזי )אבן אבא

שוסמן: יוסך חירות •ח״ס
 ולא ספרדי, ממוצא היה רבנו ״משה

 משה לו קוראים היו אחרת אשכנזי.
רבינוביץ!"

ודקירת־הסכין לחמיו התוו

מכחכים

 קו מתוך נבעה לא הארצות, שתי
 כלפי ישראל של וברור עיקבי

 שבו לעצמאות, ומאבקה אפרו־אסיה
מרכזי. מקום בורמה תופסת
 נעים־ הנשיא של בביקורו היה

 טיבם את שהדגיש רגע גם ההליכות
 זה היה אלה. מיוחדים יחסים של

 את ישראל נשיא הגיש שבו הרגע
 תת״מקלעים 100 לכורמים: מתנתו

 ישראל כי ייתכן הבורמי. לצבא עוזי
 ועוזים מטוסים למכור צריכה

 להגשת ועד מכאן אולם לבורמה,
 מובילה הנשיא מטעם אישי כשי נשק

 אסור אשר בלתי־נעימה, דרך כברת
בה. לצעוד היה

נשעים
אשם התור

 הרי יוצאי לכיש, חבל מתיישבי
 זה דבר חמי־מזג. אנשים הם האטלס,

 קרוב, במגע עימם שבא מי לכל ידוע
 באנשי וכלה הסוכנות במדריכי החל

אחרי קריית־גת. מתחנת המישטרה

שחיה ה1ר העו&ס היה זה
* > )6 2 5 2 9 /

 שגה 25 לפני השבוע שהופיע הזה״ ״העולם גליון
 העורך שפירט כפי אז, כבר עסק העיתון כי הוכיח,

 באר•;, החיים של הנושאים בכל לקוראים, באיגרתו
 אלף, תחת הזה־, ..העולם סקר כך תיו: ועת מאלף

 בריז־יט את בית, ותחת (החמישית) הקרובה לבנןת אסיפות-בחירות
 ובך הלאה ובך בתל-אביב, הוקרן שבאשה״, ..השטן פירטה, אשר באררו,

 — ותיו בתל־אביב) מוניות־השירות נהגי (שביתת שין עד הלאה
 30מ־ אחד הגליון: בשער • דימונה במבואות קטלנית תאונת־דרכים

לאמבולנס. מובל איש) תישעה נהרגו גם (שבה בתאונה הפצועים


