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 של והסלתא השמנא כל ■
 במר התאספה עולם־הפוליטיקה

 באירוע בירושלים ישראל מיאון
 46ה־ השנה יום את שציין

 השורות באחת לוועידת־ואנזה.
רב־אלוף ישבו באולם הראשונות

 רב־אלוף איתן, 1רפאל (מיל׳)
 והאלוף גור מוטה (מיל׳)
 השלושה, שרון. אריאל (מיל׳)

 רעהו, עם איש מדברים שאינם
 של ליבם תשומת את משכו

 ההדדית בהתעלמות הנוכחים
 יועץ שבס, שימעון שלהם.

 בשורה שישב ראש־הממשלה,
 לו ואמר גור למוטה פנה מאחור,

 את לו מזכירה שהשלישיה
קטן: בהבדל אך שורת־המקהלה,

 כולם. עם ברוגז כולם זו בשורה
 שלושתם היו וגור איתן שרון,

 על בוויכוח ומעורבים צנחנים,
.1956ב־ קרב־המיתלה

 ששהו נשות־הבונדס, 21 ■
חתמו ממלכתי, בביקור בארץ

 שערכה בקבלת־פנים סיורן את
חב בעלת גוטליב, לאה להן
ש הישראליות בין נוטקס. רת

 סוניה גם היו לאירוע הוזמנו
 השתיים רבין. ולאה סרס

זו. של מנוכקנתה זו התעלמו
בא הוזמנו נשות־הבונדס ■

 שנערכה למסיבה הערבים חד
 העיתונאית פרטי. בבית עבורן
 לאירוע הקדישה אברך מירה

בידיעות שלה במדור גדול קטע

 עסקה הרשימה רוב אחחעת.
הפ ובמעצב בבגדיה במארחת,

 לעשות הגדילה היא שלה. רטי
הת נשות־הבונדס איך וסיפרה

המ של ארון־הבגדים על נפלו
מהי מתפעלות כשהן ארחת,
 המארחת שם את שבתוכו. צירות

 זאת היתה כי — גילתה לא היא
עצמה. היא

הו השבוע מעיתוני באחד ■
 הסוכנות, שגיזבר ידיעה פיעה

 ויושב־ראש שיטרית, מאיר
 טסו דיניץ שימחה הסוכנות

ה הנהלת של לישיבה לניו־יורק
 הם שם שהותם בעת סוכנות.
 הגובה דרק, במלון התארחו

 עוד ללילה. דולר 175 של סכום
 גורדון, שאורי בידיעה נאמר
הסוכ של מחלקת־העלייה מנהל
 סאמיט מלון את העדיף נות,

 45ב־ יותר זול שהוא השכן,
 למלון שיטרית: תגובת דולר.
הסוכ עם מיוחד הסכם יש ררק
 גבה שהוא המחיר ולמעשה נות,

 דולר 135 היה במלון חדר עבור
 שני בין שההפרש מכאן ללילה.

בל דולר חמישה הוא המלונות
בד.

 שעבר הרב הזמן למרות ■
 יערי חווה של מישפטן מאז

 משמש עדייו גרנות, ואביבה
 חדד מישל הפרטי החוקר
 ציבורי. ולעניין לסקרנות מוקד
 בערבי־רא־ להופיע ממשיך הוא

 מישרד־החקי־ הארץ. בכל יונות
 פונים ורבים משגשג, שפתח רות

 מישפחתה גם הפונים בין אליו.
 אלימלך, נאווה הילדה של

 וש־ שנים, כמה לפני שנרצחה
 מיספר־הטל־ נמצא. טרם רוצחה

 מאיש עובר המישרד של פון
 המיש־ מצאה ובאחרונה לאיש,

החו של מיספר״הטלפון את טרה
 שנרצחה. אשה של ביומנה קר

לה הספיקה לא שהאשה נראה
מהמ לצאת כדי החוקר. אל גיע
 רכש העבודה, של הגדול תח

 במשך געת. בצומת משתלה חדד
 נאדיה, אשתו, מנהלת השבוע

 שבא ובן־אחיו, המשתלה, את
אפ בשבתות בה. עובד מהגליל,

 קצין־המישטרה את לראות שר
 בגדי־עבורה לובש לשעבר
הרכים. בשתילים בעצמו ומטפל

 לא עובדות סיפרה היא בתל־אביב. שנערך העברית האוניברסיטה
בישי לכתוב נהג לא מעולם כי גילתה היתר ובין אביה, על ידועות

שולחן־כתיבה. על בעמידה רכון כשהוא לכתוב העדיף אלא בה,
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ירוחם. של המבוגרים לתושבים מיועד המכון יהודי־טורונטו. קהילת של תרומות בכספי בעיירה,

דמיאגיוק איוואן ג׳ון ■
 איתן, דב עורך־הדין כי בטוח

 לא סניגוריה, עליו ללמר שעמד
 כי משוכנע דמיאניוק התאבד.

 האנשים אותם בידי נרצח הוא
ישראל את לדעתו, ששלחו,

 בדלת דפיקות שמע הימים באחד
 ז׳בו־ זאב עמר בפתח דירתו.

 תקופה באותה שהיה טינסקי,
 אליו פנה ז׳בוטינסקי עיתונאי.
 יהודי צייר הוא, מדוע בשאלה

מולדתו את עזב הארץ, יליד

 לא המישטרה, של חיפה מרחב דוברתתומו אהובה
 דוב- בכנס המצלמה נוכחות את אהבה

דו עדרי-ליבני, יהודית סנ׳׳צ גם וכתבי״המישטרה. רי״המישטרה
 תקפו בכנס המצלמה. לעבר יד שלחה מרחב-השרון(למטה), ברת

 חקירות על פרטים מהם המונעים הדוברים, את כתבי־המישטרה
 לענייני־ הטלוויזיה כתב כהן־אהרונוב, אורי ועבודתה. המישטרה
 של לפיטוריו גרמה המישטרה כי וטען הדוברים את תקף מישטרה,

 של מצוות״צילום שמנעה מפני בטלוויזיה, מחלקת־החדשות מנהל
תפיסתו. אחרי אביטן הרצל האסיר״הנמלט את לצלם הטלוויזיה

 בעינו חומצה לשפוך יחזקאלי
ה בשבועיים שפטל. יורם של

 במצב סטגנציה חלה אחרונים
 מ־ נקודה שפטל. יורם של עינו

 עכורה, עדיין בקרנית סויימת
 התאחו. טרם שבה ונימי־הדם

חו תוך שאם חוששים הרופאים
 שינוי יהיה לא אחדים דשים
 לעבור שפטל על יהיה במצב,

קרנית. השתלת
ישרא לאמנות המוסיאון ■
 שעריו את יפתח בבאר־שבע לית

 רטרוספהטי־ ציורים בתערוכת
 בן קסטל משה הצייר של בית

 נעוריו שאת סיפר הצייר .80ה־
 של בחברתם בפאריס בילה
התקופה. של הציירים גדולי

 לו הבהיר קסטל צרפת. לטובת
 הוא כאמן התפתחותו שלצורך

ב להתגורר לו שמתאים חושב
 של במחיצתם ולשהות פאריס
אחרים. ציירים

 הטרידו שעות כמה במשך ■
העי של מנוחתו את אלמונים

או מיכאל ואיש־הרדיו תונאי
 בשעת מכך. התעלם אוהד הד.

 נשמעו מאוחרת אחרי־צהריים
 כשפתח ביתו. דלת על דפיקות

 רעולי- גברים שלושה נכנסו
 זוג קול־צעקה, הקים אוהד פנים.

 הסמוך, בחדר שהיו שלו, אורחים
הש ברחו ואז לעזרתו, מיד רצו

 תחנת־ עם התקשר אוהד לושה.
שוטר הגיע לטענתו המישטרה.

268211 הזה העולם




