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 מבכרים הוואתיקן עיר לבלרי שרוב למרות
ס האפיפיור, החלים ודיו, בעם להשתמש  פיו

 הוא מהשבוע החל שינוי: להנהיג ,12ה־
 כתיבה, מכונת על הפרסיים מכתביו את כותב
 זעירה, כתיבה במכונת השימוש את יבכר

לבן. צבע בעלת במזודה, לאריזה הניתנת
 יורשת בעל אדניבורג, דוכס פיליה, בקבל

 את אליזכט, דונסיכה הבריטית, העצר
 לובש הצעיר הפתיע למשפטים, דוקטור הואר
בידי בריטיים מדע אנשי קהל הארגמן מעטה
 בנאום שהבריקו העמוקות המדעיות עותיו
 איתות טופסי גבי על לראשונה שהוכן הטקס,

 לפני (עד פילים בשרת המלכותי הצי של
התיכון. בים מגפיי הפריגסה כמפקד חודשיים)
 מר* ׳הנסיכה גיסתו, הצליחה לא בינתיים

 ליום מתנתם בדבר הוריה את לשכנע גרט,
 מכונית לקבל בקשתה למרות : 21ה־ הולדתה
 מכונית המלכותיים ההורים רכשו אדומה,
השובבה. לנסיכה ירוקה

 נשואית על הודעתה אחר ימים חמישה
 סטי החזירה הוליבודי, סרטים למפיק

טו(העולם  האירוסין טבעת את )721 הזה הו
השח הסבירה הנשואין. הבטחת את וביטלה

 קויתי ופיקח. נורא נחמד בחור ״הוא : קנית
 חברות — אידיאלים נשואים יהיו שאלה

 אשמתו. זאת אין שואפני. פיקח, אדם עם
 נחמדים, כולם משלו, ידידים חבר לו יש

 בהם נשואין לעצמי לתאר יכולה לא אני אבל
 זה תפלות. בחכמות בהתמדה. אותך, יהרגו

חקור-״ חסר זה הולך. היה לא
 באנגליה חודשים חמישה ששהתה אחר
ל גרלנד ג׳ודי הקולנוע שחקנית חזרה

 בקילוגרמים כבדה כשהיא הברית ארצות
 יתר קצת השמנתי ״אולי : אמרה מספר.

 לא מעולם חשוב, לא זה אבל המירה. על
 לי שחסר מה בדיוק זה יותר. טוב הרגשתי
 עצבים). מזעזוע (כשסבלה השנה בראשית

 לרזות אשתדל ולא בתפריט אקפיד לא הפעם
במיוחד.׳׳

 הריביירה בחוף הגבוהה החברה אנשי בין
 הצורה על גירסאות שתי התהלכו הצרפתית

 ריטה של בעלה חאן, עלי השיג בה
 הבולטת החבלה את לגיטו, המחכה היוורט

 בסע־ : הקובלת הגירסא הימנית. לעינו מעל
פונטיין, ג׳ון החדשה ידידתו בלי לבדו, דו

יופי מלכת מאירסון, כס
סטטיסם־יס נתונים

 ביפהפיה מדי ממושך זמן משך הסתכל
 בעינו לפגוע הקפיד בעלה שאגרוף שכנה

 :עלי של הסברו ההודי. הנסיך של הימנית
ב במקרה. בי, פגע שלי הספורט ״מדריך
ראשי.׳׳

 על קשות הותקף הבריטי השידור שירות
ר כמנצח ידי ס סי מ ם תו ה צ׳  באשר כי

 הופעה: עבור לירות 20 שכר לו להציע ,עז1
 בהופעה מחשבותי התרכזו שנים 25 .משך
 מגוחכת, כה הצעה קיבלתי לא מעולם זאת״.
שי ׳,כלשהו. מאדם וחוצפנית הגיון חסרת

 הציע מיד, בו חזר הבריטי השידור רות
 שמח לפרשו), (בלי בהרבה גבוה סכום

המנצח• של החיובית לתגובתו
 בדבי ארצות־הברית נשיא של גילויו אחר
 של הראשון נשיאן של התותבות שיניו

ץ, גיורג־ הברית, ארצית ט גג ^וי א בת וו
 )718 הזח נחעולם לאחרונה שנקבעה מונה
 אמריקאים היסטוריונים החלו הלבן, בבית
 התותבות השיניים מערכות טספר את פונים

 שלוש :הראשון הסיכום הראשון. הנשיא של
 בשבביה (שהכאיבה עץ עשויית אחת —

(ש ברזל עשויית שנייה 1 הנשיא) לחניכי
1 פורט) יין שחיית ידי על צבעה את איבדה

 עשדיית לפנימה, ניחנת לא — שלישית
שנהב.

 בארצות־ העתונים מגדולי לאחד בראיון
מפור ולאשינגטונית מארחת הסבירה הברית
המפור לנשפיד. מזמינה אינה מדוע סמת,
 ״מעולם :רומן ט הרי הנשיא, את סמים

 סיגא־ היה כאשר מרומן מר את הזמנתי לא
 פשוט מצדי. משגה כמובן, היד״ וזה טור,

 בדרך מזמינה, אני בטרומנים. התעניינתי לא
 מזה חוץ מעניינים. שבאמת אנשים כלל,
נשים.׳׳ עם לפטפט אוהב מרומן מר אין

 ולדורףיאססזריה מלון להנהלת בהוודע
 הבולטים, אורחיו שני מלבד כי בניו־יורק

 חמשת עונד מלךארתור דוגלאם גנרל
 ארצות־הברית נשיא וסגן הכסף, כוכבי
 המטה, ראש למלון יגיעו כרקלי, אלבן

 חמשת בעל הוא (אף ברדלי עומר גנרל
 מרשל, ג׳ורג׳ הבטחון ושר כסף) כוכבי

לב הגיעו לחלוטין, הטקס מומחי התבלבלו
 נושא האדום, דגלו משביע־דעת. לפתרון סוף

 המתנופף מק־ארתור, של הכוכבים חמישה
 הועבר. הראשית, לכניסה מעל כלל בדרך

 הגנרלים. שלושת את לכבד כדי אחר למקום
 צבע בעל — הנשיא סגן דגל הונף במקומו

 אמריקאי. ונשר כוכבים עשר שלושה לבן,
 סער, כי הטקס למומחה נתגלה לבסוף רק

 ג׳ודג׳ גנרל זכאי בטחון כשר :קשות
 כוכבים ארבע נושא כחול לדגל מרשאל

ונשר.
 עלי מצרים, מלך של ראשו משומרי אחד
 הספק, על הודאי את ביכר ,34 בן חמד,

 (העולם שחקן־הרולט מלכו את מחקות נמנע
 זכה הלמנש, בצליחת השתתף ),721 הזה

 דקות) 12ו־ שעות 12 (אחר הראשון במקום
 אקספרס הדיילי מתנת לירות, אלף של בפרס

 שהעתון זה בגלל לקבלו שסירב הלונדוני,
 בהזדמנויות העליב ביותר הנפוץ הבריסי
חמד. של מלכו את קודמות

 הספרדית שבמרוקו בקויטה עם בחגיגת
 בעת הראשון יהודי, שוורים לוחם הופיע

 נכשל מוני, חנואל סולומון החדשה,
 (שהוא, בשור לפגוע המרובים בנסיונותיו

ס המקובל, העברי למונח בניגוד  כדי עד פ
 כתוצאה (בעצמו) גווע נואש, שהשור כך

יתר. מהתיגעות
3י3לתל־א ידוענל־ם 1־3

 גולדה המפא׳׳יית, העבודה שרת כאשר
 הקונגרס, ישיבות את ניהלה מאירסון,

 הצירים השתקת תכונות: בשתי הצטיינה
 — התרגום במנגנון אי־שימוש הפטפטניים,

 עברית, : שפות בשלוש ניהלה ישיבותיה את
אנגלית. אידיש,

 ציוני מותיקי היסוד, הקרן איש כאשר
 נאום נשא בלומנפלד, קורט גרמניה,

 הטוב ידידו אחר, יקה נמצא בקונגרס, גרמני
 המקור, לשפת האזין שלא בלומנפלד, של

 :הידיד העבריות. התרגום אזניות את הרכיב
 שהיה מי רוזן, פנחס ד׳׳ר המשפטים שר

גרמניה. עולי התאחדות יו׳׳ר
המ צירי של השתלבותם הושלמה לבסוף

 ישראל שציר אחר מפא״י. בשרשרת דיני׳
ב הודיע עמיר, מיטה בנלוכם, בארצות

 למפלגת־פועלי- הצטרפותו על האחרון חודש
יש שגריר החסרה, החוליה חשה ארץ־יראל,

 שהצטרף אכן, אבא הברית. בארצות ראל
 צירי שרשרת את בכך סגר למפא״י, החודש
המסא״יים. המדינה

 הרוחנית במולדתו עליה שהכריז מצרפת,
 ארבעה שגאל מארק שיגר ולתמיד, אחת

 אהדה רגשי כהבעת ידיו, מעשי תחריטים,
ותמו (הוא נתקבל בה הלבביות על וחודה
 הממשלד״ לראש בארץ, ביקורו בעת נותיו)

 שר שהיה ולמי העבודה לשרת החוץ, לשר
שזר. זלמן האמנות, מקדם וההווה החינוך

 ההד את ניצל איש־כסית יחזקאל
 הקבוע אורחו עם להתערבות נכנם דמנות,

כני הנושא: שלונסקי. אכרהם המשורר
 הממשלתית. לקואליציה הכלליים הציונים סת

יידרש. אשר ככל ההימור: סכום
 סייפולח בישראל, תורכיה ציר בעבור

במח נכח תל־אביב, ירושלים בכביש אסין
 מכונית על־ידי אשד, דריסת שכיח, זה

 את' הזעיק הציר נמלטה, המכונית ממהרת.
 עולה הפצועה, בהעברת סייע אדום, דוד מנן

החולים. לבית מתימן,
 לתור העומדות האמריקאיות האורחות בין

 מאיר- כס בולסת בישראל הקרוב בחודש
 מלכת בתואר שזכתה היחידה היהודיה סין,

 אמריקה, מיס הברית, ארצות של היופי
 )1945 הכתרתה: (שנת השנה שהצטיינד״

 בת לשעבר, היופי מלכת : נוספת בתכונה
 הופיעה לבת, ואם עורך־דין אשת צבע,

 למען תעמולה והופעות הרצאות בסדרות
 ביד רבה בקיאות הראתה העצמאות. מלווה

 ישראל. משק של •הסטטיסטיים בנתונים תר
 ביקורה דחתה יגיעד״ מרוב חלתה השבוע אך

מספר. לימים

מצרים
רתחו□ מחוץ רטי□3ה?

 סאלזדאל־דין, מוחמד הודיע כחודש לפני
 הרברט סגר לדעתו כי המצרי, החוץ שר

אנ בין ופתן המשא על הדלת את מוריסון
 בנאום •1936 חוזה שינוי על ומצרים גליה

 והדרישות ההבטחות כל על מוריסון חזר זה
 פעמים עשרות כבר שהושמעו השיגרתיות

למצ הסביר מוריסון זד״ ומתן משא במשך
 דרישותיהם את יפה בעין הוא רואה כי רים

 קיים לדאבונו, אולם, לעצמאות. ושאיפתם
 להמשיך מוכרחה ואנגליה בעולם מתוח מצב

 לה. החיוני סואץ באיזור צבא ולהחזיק
 המצרים אולם — פייס צעד בנאומו ראה הוא

אחרת. סברו

 אחד : מכתבים שני מוריסון שלח עתה
 בהם אל־דין, לסאלח השני באשא, לנחאס

 תנקוט לא המצרית שהממשלה מבקש הוא
 מזכיר ושוב החוזה, בדבר פזיזים בצעדים

 במקומו הבריטי הצבא חשיבות את להם
 בטחון על שומר שהוא בלבד זו לא הנוכחי.
 מצרים לשלום ערובה מהווה גם אלא המערב
 בשנת כי מזכיר הוא דקים ברמזים עצמה•

 קהיר עד להגיע צה׳׳ל כוחות יכלו 1949
סואץ. באזור בריסי צבא נוכחות לולא

 ראשון כצעד נפץ. חומר גם מכיל
 החליטו אלד״ מכתבים של הערכתם להבעת

 החיילים תנועות על להקפיד מצרים שלטונות
 פינו שנים, 5 לפני כאשר, שם. הבריטיים
 הסואץ, תעלת מלבד מצרים כל את האנגלים

 מחוץ תהיינה הגדולות הערים כי הוחלט
 רוצים אם הבריטיים. החיילים לכל לתחום
 להשיג עליהם בהן, לבקר חיילים או קצינים
 הצבאיים. מדיהם את ולהסיר מיוחד רשיון

 כמה משך מלאה בהקפדה קויימו אלו הגבלות
 הקברטים של המשיכה כוח אולם חודשים.

 למחנותיהם המרותקים החיילים על קהיר של
 שבכי- הלירות של המשיכה וכוח המדבריים,

 הדרגתי. לרפיון הביאו קהיר תושבי על סיהם
 חיילים מטיילים החלו שוב קהיר ברחובות

 כל להם מציעים וילדים מלכותו הוד במדי
 פורנו- ותמונות נשים כולל שיחפצו. מחורה

גרפוית.
 להקפיד החליטו שעתה בלבד זו לא אולם

 להטיל גם אלא בערים, החיילים ביקור על
 המחנות לאמות סביב בידוד שרשרת מעין

 לאנגלים וכאפס, כאין זה ״כל אך הבריטים.
 השבועון הכתז פיל׳׳, של מעורו עבה עור יש
 הווא־ ממשלת של חריף מתנגד אל־יוסף, רה
 אם זבוב. כעקיצת הן אלה ״פעולות פד.

 ושיעזוב במשהו ירגיש האנגלי שהפיל רוצים
 להשתמש עלינו הנוח, חנייתו מקום את

 מפלדה העשוי משהו — חזק יותר במשהו
נפץ.״ חימר גם ומכיל

פליטים
ואלימות נות .31רו

 אותנו ישלוט סובר״ יחידה נהיה ״אם
 המצרי בצבא המפקדים נוהגים כך לעזה״.

זוהי — לעזה להישלח אנשיהם, את להמריץ

הבריטי. השגריר ריצ׳רזסזן, ראלף עס •

 כרוך שהדבר מפני ראשית, מאד. נעימה זכות
 החיל חופשי בעזה, לארץ. לחוץ בנסיעה
 במצרים. לו האסורה בצורה לנהוג המצרי

 היא מצרים ואילו כיבוש אזור היא עזה כי
חופ אזרחים ותושביה המולדת זאת בכל

שיים.
 המצרים הספיקו המלחמה״ שנות במשך

 בארצם החונים רבים זרים צבאות לראות
 נשכח לא זה שיעור המלך. כיד בה ונוהגים

ה כחיילים עזה ברצועת ר.ם נוהגים ועתה
מ לראותם אפשר באלכסנדתד״ אוסטרליים

 עם צועקים, שתם, קבוצות, קבוצות שוטטים
סח לבושי קטנים כשילדים בחורות, בלי או

 !״בקשיש ומבקשים אחתהם מזדנבים בות
״1 בקשיש סידי יא

 בבקר• פעם, מדי לממשלה. ־הפתעה
הכיבוש, אזור את מצת גבוה פקיד או שר

לב נענה השוררים, התנאים מן מזדעזע הוא
ומ והבינלאומיים המקומיים המוסדות קשת
 בקהיר. השלטונות בפני השאלה את עורר
 התערבות נשאה לא קצר, זמן לפני עד אולם

ברחו לשוטט המשיכו התושבים פרי. כל זו
וה ללחם, רעבים בשדות, ולהתגולל בות

כמלכים. להתנהג המשיכו חיילים
 מומחים של חקירה ועדת הורכבה אשר עד

 סיור אחת וחברתיים. פוליטיים כלכליים,
 שגרם דו״ח זו ועדה מסרה שבועיים של

 ב־ בקהיר. הממשלה בחוגי גדולה להפתעה
 קומוניזם, ״רעב, כי הועדה מציינת דו״ח
 של העיקריות התכונות הן ואלימות״ זנות

היות עזה ברצועת החיים
 כי המומסים הכתזו הממשלר״ בישיבת

 כוחות פינוי הוא אלו לרעות היחידי הפתרון
 ״השפעה להם יש אשר המצתים הכיבוש
 וצירופו המקומיים התושבים על משחתת
המצ לממלכה האזור של והכלכלי הפוליטי

רית.״
 של בסקירה מוכנה. ישראל אפילו

 לעומת כי הועדה מציינת הנוכחי, המצב
 נמצאים המלחמד״ שלפני התושבים 80.000
 אזור שהפכו 250ת00נד למעלה כעת באזור

 אולם בעולם״. ביותר המאוכלס ״למקום זה
ם כי עול, מהווים אלה פליטים  ללא באו חנ

 שלפני בזמן בו ייצור. אמצעי או רכוש כל
 מליון לחמשה הכספים מחזור הגיע המלחמה

 בלבד, אחד למיליון עתה ירד הוא לירות,
 של ייבוא לעומת כי ופוחת ההולך סכום

סחו האזור מייצר ממצתינג לירות מיליון
בלבד. ליחת 110.000 בסך רות

 האנשים הם מאד מעסים מזה, בתוצאה
המזו חלוקת כלשהו. כסף סכום להם שיש
ביו לקויה הבינלאומיות הסוכנויות ע״י נות
 ושדידת בגזל עוסקים נרחבים חוגים תר.

 והרעב, האבטלה לפליטים• המגיעות המנות
 לחיות התושבים את ״הפכו הועדה, לדבת

 לבצע פוליטי, מצע לבל להצטרף המוכנות
בדרכים'. מזוין לשוד ועד מזנות פשע

 הועדת מאיצה רשמי, בלחי נפרד, ובחלק
 :זה אזור גורל על סופית להחליט בממשלה

 סן־ אנשים מיליון רבע להחזיק ייתכן ״לא
 ית&ןם שהדבר מבלי אלד. תת־אנושיים נאים
 זה. בשטח מעונינים איננו אם קשות. בנו
הסו הרבה ויש לאחרים. למסרו עלינו הרי

יש אפילו —הירדן. אגגליו״ לקבלו! כנים
 בנד אהרת ותנהג אותו לקבל תשמח ראל

הא!טללים״ לימים
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