
אנשים
ה שר •ומו שד מ מ ש־ א ר

 הממשלה ראש אשת שרת, לציפורה
 זמנה את לבלות המרבה הדיבור, שקמת

 וקמה כמעט הפרטית, מכוניתה הגה ליד
 ,45 בת אשה זאת היתד, מתחרה: השבוע
 שרת, לבית להתפרץ שניסתה הדר, לבושת

 (אנגלית, חליפות לשונות, בארבע בהכריזו,
 ההשגחה כי וגרמנית), רוסית צרפתית,
 של רעייתו להיות אותה הועידה העליונה

כש לה, עזרה לא ההשגחה שרת. משה
 שציווה ירושלמי, שלום שופט לפני הובאו,
 שהטוענת־ לימרות נפשית, לבדיקה לשלחה
 צאצאת — הרם ייחוסה על הצהירה לשרת
יחד. גם יפאן וקיסרי רוסיה צארי

ממ ראש גם נתגלה אשה עם כמסתבך
 צ׳ו־אין־לא', סין, של החוץ) (ושר שלתה

 רק גיטינגן. הגרמנית האוניברסיטה חנף
 כי האוניברסיטה עיר רשם גילה השבוע

 קונו, חוקי, בלתי ילד של אביו היה צ׳ו
כשהוא נפל, ׳1923ב־ גרמניה לאם שנולד

כש : בארץ בייקר של האחרונה בהופעתה
 ב־ לילדים פרחים השחורה הפצצה חילקה

 ברירה ובאין מהם אחד הודה לא זירהטרון
שקט. 1 בתודה בעצמה בייקר הפטירה

 הענוד מפא״י ח״כ ידוע, רובינה מעריץ
 לראיי־ שבא לעיתונאי גילה לכיא, שלמה

 הקבוצה מלבד :מאהבותיו כמה בעין־חרוד נו
לראות .לביא אוהב ־ יוצרה, שהוא הגדולה

(ט. יזהר את לקרוא מסקין, אהרן את
 הביוגרפיה את לכתוב סמילנסקי, יזהר)
 50 כה: (עד דף כל כותב כשהוא שלו,
 אוהב: לא שלביא מה פעמים. חמש דף)
 כל לי אין ״בכנסת : הוא אמר הכנסת, את

 ממנה. להפטר רגע בכל מחכה אני עניין,
בשדה.״ ולעבוד בריא להיות רוצה הייתי

תו פו ר של ! פ סו
 הודיע סירני נצר בקיבוץ ביקורו בעת
ב ענייניו את לחסל החליט כי אש שלום
תגוב־ בארץ. להשתקע ובניו־יורק, לונדון

קיי דני ושחקן סילכייה פזמונרית
לארח איש 17ו־ להצטחצח להתקלח, להתגלח,

 בשנת המזרח, בחזית הגרמני, בצבא משרת
1945.

גר ממשלת ראש של מצבו היה קל יותר
 אחר : אדנואר קונראד המערבית מניה

מצ (בעדשת לתפוש הצליח שצלם־עיתונות
 נוסע כשהוא 79,־ד בן הקנצלר את למתו)

 בכוון לשעה קילומטר 100 של במהירות
שיי מבלי חד־סטרי ברחוב לתנועה האסור

 במקום, המוצב התנועה שוטר על־ידי עצר
 אדנואר את אוהב־סדר גרמני אזרח תבע

 היסוד חוקת של 3 סעיף על הסתמר למשפט,
 האזרחיס כל שווים לפיו המערב־גרמנית,

 (כולל החוק לפני הממשלה) ראש (כולל
התנועה). חוק

תו ח ל צ ט שד ה מ דו פ די
 הכספים לשנת התקציב על הדיון ערב
 במוסקבה, ישראל שגריר הספיק 1955/6

 ידיעה להעביר אדישים, שמואל ד״ר
 ד״ר החוץ, משרד למנהל משמחת תקציבית
 הרובל ערף העלאת עם :איתן וולטר

 השלטונות הסכימו הרובל) פרוטה 450(ל־
השג דירת שכר את להפחית הסובייטיים

בהתאם. רירות
 זכתה בו ההישג היה משמח יותר עוד

 של רעייתו זאת היתד, אחרת. דיפלומטית
השלי המזכיר מסה, אוגוסטו קארלום

 שזכתה בתל־אביב׳ ארגנטינה צירות של שי
 ניכרת הצלחה אחר במינו. מיוחד בכינוי

 הקובוי היא כונתה בחולה חזירי־בר בציד
הארגנטיני.

 ז׳אן פגן־אלוףז מאד הצליח שונה בצייד
 שגרירות של הצבאי הנספח די־כושה,

 דג תת־מימי, בדיג בחניתו, שהעלה צרפת,
קילוגרם. 25 במשקל

 ו־ הראשון המזכיר הסתפק אחר בהישג
 ברית־ שגרירות של תרבות לענייני הנספח

 פרטית במסיבה פופוב. מיכאיל המועצות,
גי בעברית, הנרחבת ידיעתו את גילה בה
 כיסנים הכנת אחר, בנושא ידיעה גם לה

 בצרפו בעברית, הוא ביקש כבד. ממולאים
המ הכיסנים מן לטעום ״נא :ללשון לשון

״בעצמי אותם עשיתי אני כבד. מולאים !
 מזכרות עמוסה כייקר ג׳וזפין כשעזבה

 החליטה הארץ את קמיעות) שש (ביניהן:
ל מלונדון, השבוע ששבה רובינה, חנה
גילתה אותה תופעה על דעתה את הביע

 לאש הצעה :סירני חברי של המיידית תם
 סופר של מהזכות ליהנות בקיבוצם, להתישב

הספרו עבודתו את לעשות — קיבוץ חבר
למקצועו. תית

 סילכייה הפזמונרית הפסיקה השבוע
 ענייני דו״ח מסרה פזמוניה, בכתיבת קיי

 דו״ח לפי קיי. דני יותר, הידוע בעלה, על
 בגדים לבוש האוהב דני, מסוגל סילבייה
ל חורים, מרובי וגרביים אפודות ישנים,

 בגדי וללבוש להצטחצח להתקלח, התגלח,
 נעשות אלה הכנות דקות. עשר תוף ערב
 משתתפים, בה קיית, לארוחת־ערב כלל דרך

 ארוחת־פאר הסועדים אורחים, 17 בממוצע,
 תפוחי- סלק, סלט, העיקריות: שמנותיה

ושמנת. אדמה
כיקל, תיאודור מאיר אחר, שחקן

ו בריטי נתין שהפך לשעבר, הקאימרי איש
 היה שוב והבמה, הבד על קריירה עשה

הו לשנת חוזה על שחתם אחר : בחדשות
 הגיעה כי החליט הניו־יורקי בברודוויי פעות
הת ישראל, עם קשריו את לחדש השעה

 אומנות הלומדת ישראלית, נערה עם ארס
בפאריס.
 )3( יפונח־פלמח הראשון בנו לאחר

 סגן־אלוף החליט ),2( סייר־בנימין והשני
 שנולדה לבתו לקרוא זאבי (״גנרי״) רחבעם
 בשנה אותה גם לצרף מצדה, בשם השבוע
 עם למצדה המסורתי השנתי למסע הבאה

(בתוכ הבא לבן שבחר השם הצאצאים. כל
צלף. הקרוב): לעתיד נית

ל ל מו ח ש ל מ
 ד״ר הדואר, שר הודיע בו שבוע באותו

טל רשת בהקמת הדיון על בורג, יוסף
לשע ישראל קול קמין חתם ארצית, ביזיה

 חגי סי., בי. בבי. עברי קריין וכיום בר,
 נוספות, לשנתיים חוזה־עבודה על פינסקר,

בטלביזיה. השתלמות לשם
 בת־גליס ס/נו למלח נודע מאד במאוחר
ב השתלמה סבלנותו כי טבלין זרובכל

 מעצרו ימי 94 משך שהחזיק אחר זאת. כל
 נעלו בסוליית מוחבא כרטים־פיים במצרים
 עשר בסך השבוע, אותו, פדה הימנית,

הכרטיס. מספר זכה בו ל״י׳
היו מלכת העירה מסמים חוסר־מזל על

ס אמריקה, של היחידה היהודית פי  ב
 היא, אמרה ).1945 היופי, (מלכת מייארסץ

 פשוט, נורא זה ״להתאהב טלביזיה: בשידור
נורא.״ פשוט זה חדלה כשהאהבה אבל

ספרים
תרגום

ה ד ע והאימא□ ס
חסו־ אשה בתימן היתד, היה האגדה, לפי

 שמה. וסעדה גדולה פתייה גם שהיתר, דה
 ארבע את לשתות נוהגת היתד, הסדר בליל

 המחשבה אולם בתרדמה. ולשקוע הכוסות
 ולהוציא לילה באותו לבוא עלול המשיח כי

 מוחה. את הוגיעה לירושלים, היהודים את
? עשתה מה

ב רגלה קושרת-את היתד, השינה לפני
 של לרגלו קשור היה השני שקצהו חבל

 בבוא משירגיש החמור, כי בהניחה חמור,
 לרוץ ממקומו ינוע משיח, של אתונו

אותה. ויעורר לקראתו
 היתד, שסעדה שעה כי פעם אירע אולם

 החמור, פתאום עקר עמוקה, שינה ישנה
 האשד, את אחריו ומשך ממקומו סיבה, ללא

 ממלמלת: היתד. בתרדמתה, והיא, הפתייה,
זקנה.״ אשד, הנני המשיח, אדוני מהר, ״לא

עקיר היתד, ופתאומית מד,ירה, יותר הרבה
 1500 (לפחות: הזקנה תימן יהדות של תה

 מדינת בצורת המשיח, אליה כשבא שנה)
 חודש, 11 תוך שנים. שש לפני ישראל,

 הוטסו ,1949 נובמבר עד 1948 מדצמבר
המל ד,אויר חיל מבסיס תימן יהודי אלף 50

 ישראל ללוד, עדן בכורנקסר, (הבריטי) כותי
 טיסת שעות ועשר ק״מ 2600 הרחוקה

ארבעה־מנועי. סקיימסטר
 שמתאר כפי חולות. לפרות קמיעות

 ברר, שלמה לשעבר, ישראל קול כתב זאת
 ניכרת להצלחה (שזכה נשרים כנפי בעל

 המקרה יד אך זאת היתד, האנגלי) במקורו
 אללה, אל־דין אל־נאסר אחמד תימן׳ שאימאם

ההררית. ארצו ליהודי היציאה את התיר
 הביניים ימי הגיעו טרם בר, ארץ בתימן,

לב :השאר בין אסור, ליהודים היה לקצם
 המוסלמ-ם; מבתי גבוהים יותר בתים נות

ב לתקוע בפישוק־רגליים; בחמה על לרכב
 800 יהודי היו זאת לעומת ברעש. שופר
 קבע, דרך לנקות, חייבים תימן וערי כפרי

 רק ברחוב וללכת הציבוריות המחראות את
 הימני בצדו (כי מוסלמי של השמאלי בצדו

הטובים). המלאכים צועדים מוסלמי של
 נצ־ רושם תחת ניתן היציאה היתר אם
 בעזרת ואם תש״ח במלחמת ישראל חונות
 750 = אחד (ריאל ריאלים גדוש ומתן משא

 צדוק יוסף המסתורין איש נהל אותו פרוטה)
 של המם לשכת עובד כיום חולון, (תושב

 עליי- אחת: תוצאתו היתד, הרי ההסתדרות)
 ש- לארץ, וחרוצה שקדנית פזורה של תד

ב וגבריה הכסף תכשיטי עודות נשותיה
יכול ככל בה לד,קלט השתדלו המלאכה, עלי
תם.

יהו בעלי־מלאכה 150 :מתימן יצאו לא
 מלאכותיהם את שילמדו עד שעוכבו דים

 או שען נמצא לא תימן בכל למוסלמים.
 את למלא יכול שהיה אחד מוסלמי סנדלר
היוצ היהודים וד,סנדלרים השענים מקום
 המטבעות, יוצקי עם הדבר שנעשה כפי אים,

 וכותבי־הקמיעות־ הנשקים צורפי־הזהב,
נש כנפי (על היהודיים בשביל־פרות־חולות

 — מסדה הוצאת — ברר שלמה — רים
ע׳). 196

3•ו והאידישא■ ד3
 .16 ויוכבד, ,18 דינה, הן הקדר סנות

 דינה, יוכבד. היא האמיתית הגיבורה אולם
 משתגעת רק נסים הזהב לצורף הנישאת

 יוכבד אבל דבר. של בסופו ומתרפאת,
הי כמשי החלק הגוף בעלת (״השמנמנה,

 החזה העגולות, הירכיים הלבן, וכשיש קר
וה כיהלומים העיניים ,וד,מתפרץ המפותח

 אשתו להיות נישאת, כיער״) הסמיך שיער
 והזקן העשיר המרבדים סוחר של החמישית,

מר מרוצפים ביתו (״שקירות מדינה יוסף
 ממנה מזרקה ישנה ובחצרו יקרות צפות

 ובשער־ כבדולח, זבים מי־בושם קולחים
טהור״). כסף עשוי פנס דולק הכניסה

 כי בגלותו מביתו יוכבד את מגרש מדינה
ממ עם נוסעת היא הערבי. למאהבה הרתה

 וכמעט בטן לרקדנית הופכת לקזבלנקה, זרה
 זונות), (של המבודד ברובע תקועה ונשארת

 דלו־ משד, הספר, מחבר בדבר התערב לולא
החשו האידישאים המספרים אחד ז׳נובסקי,

 סיפורי־ למחבר .כיאה בארצות־ד,ברית. בים
 ולו־ טווה הניו־יורקי בפארווערטס המשכים
המתאים. אנד להאפי סיפורו את ז׳נובסקי
אלכ הצייר השנייה, העולם מלחמת פליט

 לו המזכירה ביוכבד, מתאהב בלום, סנדר
 הוא מצרפת. במנוסתו שאיבד אשתו, את

 לניו־יורק, מעבירה הבושת, מבית מוציאה
 מצליחה מזרחית לרקדנית הופכת היא בה

 החוקית לאשתו נוספים סיבוכים כמה ואחר
בסקי משה — הקדר (בנות דנו הוצאת — דלו

ע׳). 296 — אזזיאסף

מו כה אני אולם לא, או האמינו
ש עד האחרונה, בעת מכתבים צפת
במש שתעסוק פקידה לקבל עלי היה
 דבר ומיונם, המכתבים ובקבלת לוח

 כן, על שלם. עבודה יום המצריך
 שיפנה אחד כל על היקרים, ידידי
 לצרף יהיה שהוא, עניין באיזה אלי,
 המכתבים תו בבולים. פרוטה 500
בזה. בטל

* אוטופורטרט
ש ).900/409( וחצי נ7 בת צעירונת

ם חמש לפני הגיעה ה שני  מטראנסילבני
ת עתה ולומדת שמיני  מוסרת בנתניה, ב

א :הבאים הפרטים את עצמה על הי
ה כי טוענת ב לא להתפאר יכולה איננ

שלמת. בניזרה ולא יופי ידי לה יש מו
ה נראים הם אולם רבים. דים מלא בעיני

נו ומשקלה נובהה ושטחיים. כותיים בי
ם 'נוטה שחום, שערה ניים.  לנוון לפעמי

ה בלונדי. ת, עיני מו ת חו טרו  בריסים מעו

שר אומרת היא נדולים. ל היה שאפ
ת, הגדירן פו ש המשקפיים אילמלא כי

א אפה מרכיבה• היא  שקוראים מה הו
שני. ופיה חצוף. בשם  תלמידה היא חו

אד אוהבת רעה. לא ל מבלי לקרוא, מ
עה לה איו בםונ־הםפר. דקדק סי שמי מו
אד אוהבת היא אולם קלית•  להאזין מ

א :כלליים בקווים למוסיקה• שבת הי חו
ת. לדי עצמה את טי אינטליגנ

 בן בחור עם להתכתב ברצונה כן על
א הכרחי. לא אד רצוי. 1ז 25  שהו

ה, בונר יהיה סי מנ  אינטליגנציה בעל גי
ת,  חוש־הומור, בעל מדי. רציני לא בינוני

נחמד. אד יפה. לא
תמזגה דווקא לא דם,

א )900/410(  18 בן צעיר, נתלאי הו
ה כל מאד. ולאקוני ורבע, א מ  כותב שהו

א לי  תל־אביבית עם להתכתב שרצונו הו
א דם. ובעלת חמודה ען הו  הדבר כי טו
ד איננו י תמו בשליחת דווקא להתבטא צי
א אין אולם נות. לכד. מתננד הו גרידא סקרנות

ת 20 בת נערה  סקרנות מתור המעונינ
ם להכיר גרידא שי ת אנ אמצעו  מדורי ב

 בחור. מידי מכתב לקבל רוצה ),900/ 411(
שכלה בעל כנה, ,2ז ניל עד אינטלי- ה  ו

ו להתכתב שיוכל גנט, א /  על להתווכח ו
ם שאי ת פוליטיקה, : הנו ת, בעיו מיו מיו יו

ת ת, החברה בעיו  ובמה. בד ספרות, העולמי
קה חובב שיהיה רצוי סי קלאסית. מו

ותל-אכיבית - הגונו,
 רוצה )900/412( וחצי 19 בן צעיר

תיו את לחלק עו ט ידי שיי  עם וקולנוע ב
ת עליה נחמדה• נערה  הנוגה. כד לשם להיו

תל־אביבית. כי אם
וסרטים ספורט

א )900/413( ה, יפה הו הש בעל נבו
ת כלה תו .23 ובן תיכוני ב מצוייד בהיו

א אלה. אביזרים  עצמו את מרניש הו
 18—23 בניל נערה עם להתכתב מתאים

ם על שאי א כלליים. נו  בעיקר מתעניין הו
וסרטים• בספורט מיוחד משהו לא

ת חייבות אינן הן הו להיו ש חד. מ  מיו
 על )900/414( 16—17 בני שני אומרים
תן הנערות.  הם להתכתב. ברצונם יש אי

ם אינם כני ר מו ם כל למסו עצ על פרטי
שו מם, שון. במכתב רק זאת יע הרא

כגרסיים חורים גידול
תו שניהם או רמאלי). נובה ב  שניהם (נו

שית שנה לומדים טכניון שלי  )900/415( ב
ם הם לבחינה בחינה ובין כני  להתכתב מו
ת שתי עם ה בנו ל (לא להתכתב שתדענ

ם על התווכח) שאי ם, נו ממל חוין שוני
שי  של תיי־המין על מחקרים נשים, בו

 חדשות. בנרביים תורים וגידול העכביש
ת ,17 לניל מעל להיות עליהן  לב בעלו
ץ ?) (לשם אמי ה ומכשירי־כתיבה. מ

לא כיצד
ם וחבריך חברותיך ־־־ :ויוי  אומרי

ת. שאת מרת את פרובוקטיבי ה פי או
אין אצלך טבעי דבר צד יודעת את ו  כי
 לך עצתי חביבתי, ובכן. כזו. להיות לא

 מרילין של אחד סרט אף תחמיצי שלא
א ומה — מונרו שה, שהי  תעשי אל עו

את.
דמות-היגון בת

שת הייתי לא במקומך — :חנה  מתביי
 המקנ- לאחותך שתיים, או מלה, לומר
 חבריך, כל ראשי את והמסחררת טרת

טב חשבי אולם ארוסך. כולל אולי :הי
שהו בה יש  את ואשר להם, הקוסם מ

הבי מכתבד לפי בקלות• לסנלו תוכלי
א נותי שאת קוקיטית. שהי  מרבה אינך ו

ש לחייך.  ל־ או לבודה, יחשבד לא אי
שעממת, שי את פעם מדי תחשפי אם מ

ת ניך פו ת לב. בכל ותצחקי הי  דמות־ בנו
ב הינון ה אינן שו פנ או כיום. ב
ליופיטר... שמותר מה

ד:  סבור אם אותך, לאכזב לי צר — נ
ם כי היית ל חייבת שנערתך איתך אסכי
ת, ולסרונ בבית שבת מקאו ש שעה פוז
 עם יוצאת היא אם בשירות• נמצא אתה

 כי לי נדמה כלום. בכד אין חברתה,
 רואה היה לא ביותר הקנאי הבעל אפילו

 הייתי חברה. עם לקולנוע בהליכה עוול
חופ מקבל אתה כאשר אם לדעת רוצה

ת. כמה בת שה  במקום לבלות כדי שעו
 וקורא במחנה נשאר אתה ביותר. הסמוך
? הלים. כן ב ו


