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 גמודסניה שעבר, בחודש שבאר״ ההדדעד.

 לשלום גובל פרס יחולק לא כי ובישרו:
 כי אם השבוע. רק הוסברה 1954 לשנת
 (מאז במיוחד הפתיע לא אי־ההענקה עצם
 שנים 15ב־ הוענק לא 1901ב־ הפרם מ׳סד

 בפי היה עולם) מלחמות שנות רובן שונות,
 איש זכה לא מדוע מיוחד הסבר דבר יירעי
 מאז הראשונה השנה ,1954 השלום לפרס
 שלום שרר בה ,1945—1939 מלחמת הדם
העולם. רחבי בכל

 עשרות של שמותיהם הוצעו לראשונה
 שעשו ״אלה עבור המוענק לפרס, • מועמדים

הע לאחוזת המעולה או הגדול המאמץ את
 ולקיים הגייסות קיצוץ או לביטול מים,

 הוחירי. לבסוף שלום.' כינוסי קימט אי
 פר־ חברי מחמישה המורכבת הפרם, נועדת
ראש :אחד מועמד רק נורבגיים, לטנס

נהרו. ג׳וואהרלל הודו, ממשלת
 המושלם- השלום איש היה לא נהרו גם
 את הוא איבד שניים נגד שלושה של ברוב

 שלום שוחר היה לא הוא לפרס. סיכויו
 נגע כשהדבר פקיסמן, עם ביחסיו במיוחד

 ״אם :הוועדה קבעה קשמיר. המריבה לארץ
 שאד לבעיות שלום פתרונות מציע נהרו כי

 לבעיית כזה פתרון הציע לא הוא העולם,
קשמיר.״

 הבריטי, החוץ בשר החמישה נזכרו דאז
 העולם שלום את שקידם עידן, אנתוני סיר

 אי־ מערב לאיחוד ופאריס לונדון כהסכמי
 שבאליית הקוץ נתגלה גם שאז אלא יופר״
 היו באוסלו הח״כים חמישה כי אם הפרם

 לעידן הלירות אלף 15 את להעניק מוכנים
 יכלו לא ,1954 לשלום, פרס כחתן ולהכתירו

 להגיש איש סרח לא מה משום זאת. לעשות
 שלושה השופטים לוועדת עידן של שמו את

 שהתקנון כפי התכנסותה, לפני חודשים
דורש.
 לפעול להמשיך אנתוני סיר יצטרך וכך
סרס. לקבל מנת על שלא השלום, למען

אופנה
ד הגזוז השיסו־ סו

 ששטפה הקצרה הנשיית התסרוקת מגיפת
 תמהין עורר יבשות״י, שלוש פני על לאחרונה

 לכך גרם מה :הגברים במחנה בעיקר רב,
ז בקצודזזיהן לקצץ יתחילו חתר. שבנות

 ושונות. רבות היו השאלה על התשובות
 נתזה או יותר, זולה התסרוקת כי שאמרו ודו

 משביעות היו לא אלו תיאוריות אולם יותר.
 קצ־ הגזוז בשיער הטיפול כי התברר :י*ון
 הטיפול מן יותר הרבה דקר ממושך רות

הארוך. בשיער
 החודש. רק פוענחו הקצר השיער מסתרי
 של האופנה כתבת לינג, לואים : המסענחת

ש ם־ינזס, ניו־יורק הגדול הנידיורקי היומון
 הים־ בספרי חודשים שלושה משך היססה
מעניינות! עובדות כמה העלתה סוריר״

 תופעה איננה הקצרה הגשיית התסרוקת •
 בהיסטוריה, רבות פעמים הופיעה היא חדשה.
ב שבאו ובוהו, תוהו של בתקופות ביחוד

 מחפה השאר בין ומהפכות. מלחמנת עקבות
ה נגד המלחמות לאחר יזון את זו תסרוקת

 המהפכר״ שלאחר בתקופה צרפת את פרסים
מוסוליני. שלטון מיגור בתקופת איטליה ואת
ב כרוכה הקצרות התסרוקות הופעת •

מכסימ חשיפה אחרות: תופעות.אופיניות
 על חרם והכרזת השונים הגוף חלקי של לית

 ה־ נהגו הצרפתית המהפכה לאחר מחוכים.
 בחזה להתהלך קצרה, תקופה במשך נשים,
חשוף.

 כלל, בדרך היא, הקצרה התסרוקת •
התחו כל פריצת של לתקופה ראשון סימן
המוסריים. מים

 לואים של הכלכלית־היסטורית התיאוריה
 חוללה אך הגברים, רצון את השביעה לונג

 הכרתה האמריקאיות. הנשים במחנה סערה
 קצו־ הפבורן, ברומא) (חופשה אודרי כוכבת

 כל חסרי הבל דברי הם ״אלה : צת־השיער
 ורק אך שעדותינד את מקצצות אנו יסוד.
נוח*. יותר שדד, מפני

מ<!בר אחד נזופנזד לא אף : ביניהם •
הברזל. לנזסז
 קצרות־ תמיד היו האפריקאיות הנשים •י

התסרו את קיבלו רבות סיניות נשים שיער.
 הפס־ הרפובליקה הקמת עם עוד הגברית קת

ארון. שיעד על שסרו אסיה נשי שאר סיזב

ת תנו מ
 לשדה־בוקי־ שם בן־גוריון שדויד לפני
ב בכפר־הדרוזים לבקר עוד הספיק בנגב,
 ראש כיפת :נאד. כבוד במתנת זכה גליל׳

 אשתו, של חלקה גם הוחסר לא דרוזית.
קליע־יד. נצרים בסל הפעם שזכתה סודה,
 תורכיה, ראש־ממשלת היד. רחב־לב יותר

 שעבד, בשבוע בהגיעו, מאנדארם עדנאן
 עיראל, ממשלת ראש למארחו, לבגדאד.

 ויקרה: סמלית מתנה הביא אל״פעיד, גורי
 רובה — תורכיה תוצרת נשק, כלי שלושה

ואקדח. צייד רובד, צבאי׳
 אדנואר קונראד אחר, ממשלה דאש

 הולדתו יום את השבוע חגג המעתדגרמני,
 ושלוש בניו ארבעה עם שתייה במסיבת ד9וד

 בקבוק מתנת המסיבה: הפתעת בנותיו.
 לקנצלר הגרמני החקלאות שר מאת חלב,
המשקה. אוהב
גרמני ממשלה ראש חגג 79 הולדת יום

שפירא ״השומר״ אבי
אביר סוס על

 שמד המזרזדגרמני, פיק וילחלם : נוסף
 לכבוד באבובים לחלונו מתחת חיללו כיריו

 פתום, פנקה־ארובות לביתו הביאו החג, יום
 בכך לו יביא פיק, עם שיתחבק על־מנת

 השמונים• בשנתו מזל
 ארצות־ נשיא עצמו את הרגיש צעיר יוחד
 בתם־ שפתח אייזנהואר דוויים הברית

 לחם אשכולית. :(ארוחת־בוקר הרזאה ,ריסי
המ קריאתו מנוהג גם שינה וקפה), קלוי

 אהוביו ספרי־מתח, קריאת במקום קובל.
 הים־ ספרי לאחרונה, קורא, החל הצבא, מימי

 בקי. וגידול מפרשים סירות בניין טוריה,
הפרות עדר :בבקר להתעניינות הסיבה

ב הרועד, אנגוס, אברדיז מגזע המשובחות
אייזנהואר. של הפרטית חוותו

ת חו ל צ ה
כהגא, קלמן ח״כ זכה במינו מיוחד למזל

במ כשביקר ישראל. אגודת פועלי ואיש רב
 חפ׳ךחיים, פאג״י בקיבוץ שנערכה סיבה

 זכה ספרים, פרסי 100 בהגרלת השתתף
 מחבר התזון־איש. מבני־ברק. הגאון על בספר
 כהנא קלמן הרב :הספד
 קרוסכי. בינג זמרגש ח הצל יותר עוד

 להיות זכה הלבן זזג־ר״נזולד שסרסו אחר
 הקולנוע בהיסטוריית הששי הקופה סרס

זכר, הלר) מילויו 12 :כה עד (הכנסה
 .נדירה מרחבית להצלחה הסרט תקליט גם

חתיכות. 6000ב־ ובמצרים בלבנון נמכר הוא
 בגין, מנחם בלבנון הצליח כך כל לא

שכ מכתבים). (ראה באיטליה כעת השוהה
 המרד, ספרו של הערבית המהדורה הגיעה

 צו־ד״יד הלבנון שלטונות פרסמו לביירות,
 מוכרי־ מחנויות המדד את הפקיעו רמה,

אח המרד של לועזיות מהדורות הספרים.
הצרפתית האנגלית׳ הופקעו: שלא רות,

והספרדית.
 לשעבר אצ״ל מסה ראש אחר, חירות ח״כ
 הוא, אף לחיץ־לארץ יצא לנדאוי חיים

רחוקות: יותר הרבד■ מסרות כשבדרכונו

הדרום־אמריקאיות. הרפובליקות עשרים
ת דו לי

בן אל-נאצר עבד גמאל מצדים, רודן
 ממשפטי קצר לזמן השבוע נתפנה ,36ה־

מבר את קיבל המוסלמים והאחים היהודים
 השלישי) (בנו החמישי ילדו הולדת לרגל כיו

אל-חכים. עבד
 :אחר מצרי בן של חלקו היה שמח פחות
הש הולדתו יום את שחגג חשני, פואד

 עם יחד רומא, בגלות למולדתו, מחוץ לישי
פארוק. לשעבר מצרים מלך אביו,

ט, עצמה את מצאה אחרת בצרה כ ז לי  א
 שעון את שאיבדה אחד בריסניה. מלכת

 מזכירה ציווה מאחוזותיו■״ באחת שלה היד
 ־0 בעזרת השעון אחר חיפושים לערוך

 שעות אחר שהעלו. מוקשים) (מגלי גמ״שים
בצלחותיהם. חרס רבות, חיפושים

 ההומוריסטן בצלחת ידו את סמן לא
 החליט הוא קישון. גדיא) (רדד אפרים

 כל עם התערב בעברית, ידיעותיו את לנצל
 על המושבים־עצמס־לבלשנים־מובהקים מכריו

התער בשש זכה נדידות, מלים של ביטויין
ת שתי בתך בזו-אחר־זו, בויות מ  א

ישראליות.
ת ו י טו ב ל ת ה

 אברהם פתח־תקווה איש הסומר, אבי
 שתי בין השבוע התלבט 84ה־ בן שפירא

 א לארצות־הברית יציאה קוסמות: הצעות
 או העצמאות מלווה לטובת הופעות מסע

 ד׳תל־אביבית. בעדלידע הפרשים מסדר חדל נ
 לטובת הכריע סוס, על נולד שכמעט שפירא,

סוס על רכוב כשהוא יופיע בה השדלודע,
 א החלים צ׳ליבידקה סרג׳יו המנצח

 דירותיו לרשימת הוסיף ללבטיו, קץ שים
 צ׳ליבידקר. בתאאביב. הפעם חמישית, דירה

משבו יותר שהה בה עיר בכל דירה שרכש
 רומא בואנוס־אייריס, (ניריורק, רצופים עיים

 שסיים אחר זאת להחלטה הגיע וברלין)
בארץ. העשירי שהותו שבוע את

 בהמוניהם נהרו איטלקיים מוסיקה מבקרי
 להצגת במילאנו, לה־סקלה האופרה לבית

שמ דויד, האופרה של הארופאית הבכורה
 בקיץ לראשונה הציגה מיו, דארמס חברה
האו על המבקרים תגובת בירישלימ שעבר

 היחד, דקות 24ר שעות ארבע הנמשכת רה ם
 :המספרית מאיכותה יותר התלהבה צוננת,

תח 125 תלבושות, 1200 משתתפים׳ 500
שמות. הארה בולות

תיו! כר ז
 .750 במלאות הרמב״ם, שנת את בפותחו

 יצחק המזרחי הפועל ח״כ הזדרז למותו,
 גילוי על עיתונאים במסיבת הודיע רפאל,
 שהרמב״ם הרבים הרפואה ספרי בין משובז

 במח הדנים לא־מעטים מצויים בערבית כתב
מין. לזח

 העלד. יותר הקרוב העבר מן אחר גילוי
 השבוע, הוא, גילה חנא. פכיר־כל־ד,גדולים

 ד,ש־ העלייד. עולי וחבריו, הוא הקימו כיצך
 מרחביה, של הראשונים בנייניה את נייד״

 את משקים ״היינו התורכי: לחוק בניגוד
 ישן היד. והוא יין הרבה התורכי השוטר
 רפת לילה כל משהו, בינתיים בונים דאגתנו

*1 אחר בניין איזה או
א נ  גם הסביר זה, בגילוי הסתפק לא ח

 בבית בוקר, מדי להופיע׳ מקדים הוא מדוע
לפ הוא אמר ההסתדרות. של הפועל הרעד
מש מקבל הייתי ״לו הפועל! הרעד קידי

 קצה, מאחר הייתי אני גם אז כמוכם כירת
ן״ משכורת מקבל לא אני אבל

 הכזבים ילקוט לפי מודד, היה אחר שכר
ר משא, העבודה ת לאהד עון שב של ו כ  כ

 שופט שנים, 25 לפני היותו, בעת שיטרית
 לפעמים קורה היה כאשר בטבריה. שלוש
 מובא היה ה צפת־טבר בכביש מתפרע ונהג

 .וגש מודה גם השופט, ״אדוני ופותח לפניו
 מידה לו מודד שיטרית היד. מודה* לא

 — המודד. החלק ״בעד : פוסק דה, מ כנגד
״1 הלאה לירה.

 אחר. זכרון מאחורי הסתתר שונה הלאה
 השבוע. סיפר הכזבים שילקוט כפי זה, היה

ה כשבגרוש ההם ״בזמנים  מע־ ורק הור ה
 תקופת באותה החיים.״ על דרכו הסתכלו סיג
 קרובות לעתים מסיירות פלמ״ח חוליות ״היו
 השיחים בין ומחפשות הגבול של השני בצד

 פתקה עם בלילה משאיר היד. שירוחם יהודים
 השליחיות ש א :ירוחם הלאה.״ להסביר

 מכן. לאחר במרחב, ההגנה של המיוחדות
 יגאל של שלישו כהן, ירוחם רב־סרן

ה למדעי האוניברסיטה בוגר וכיום אלון
 העבודה, לאחדות יומון של וכתבו מזרח

למרחב.

י&ו

 רומן של גבורה כמו מרגישה אני
 שלי, המעריץ יגאל, עמוד. 800 בעל

 ביומו, יום מדי לי משגר שהיד. זה
 מכתב כתב מכתב, שעון של בדיוק

 מתאבד שהוא במערכת, ולחברי לי
 אהבה. לו השבתי שלא משים בגללי,

 אי־שם, קיים אתה אם יגאל. בקיצור,
 אם הצלחת, — אותי למתוח ורצית

מ לסחוס הצלחת לא, או הדבר נכון
 כל' על ועברתי והיות דמעה. מני

 ביחס דבר כל מצאתי ולא העתונים
 באר־שבע, בסביבות שנמצאה לגויי.
 יגאל, ואנא, לרווחה. נושמת הריני.

 אלי להתלוות רוחך את תשלח אל
 מאד זה שכתבת. כפי מקום, בכל

נוזז, בלתי

בסתענינים גם
- שגילם )901/4161 צעירים שלשה מו ס  ח

א צע ר מרבים אינם *.5 הו פ ס  !!ל־1 על ל
ם שהם מת כל מם• מרי א או  ח- שכל הי

שאים ם נו ת, לעניין היכולי רו ם בחי  יכולי
ם. נם לעניו ת פד, או או  ח־ במקרה לחי
ד. י ם הם דו פי סי המק קרבתם שבנלל מו
ת. צועית ניו כו מ ם אין ל דיר עניז הםיולי  נ
אצלם.
לי ם או ? ה

שמינית לשתי ת תלמידות־ שלמיו  ירו
)9 0 1 ה יש )47/ ב ת סי ענינ אד מ ת מ  לרצו

ם עם להתכתב שלמי ם דוקא. ירו טי דנ טו  ס
רי או  חרעיוז להכירם. מבלי טכניוז. בונ

שים עם להתכתב ר ה־כולים אנ  לידז. לנו
שם לו אם או להבירן. מבלי ב לפנ  ברחו

טם — הם שאלה לרעת ולא ד. לחן קו א  מ
ת הז אין לכן פו א לו שו פי תם להכיר א  או

צת הזם!. במרו
אני גם אז חיא, אם

ר )901/418( מ ת או טו ש פ א ב כן שהו  מי
ת נערה. עם להתכתב חאו ב ש תו כ  לו. ל

שא•.. כל על א נו שרים נץ הי  וארבע ע
שכלה ובעל ת. ה כוני תי
פגיט העמדת בלי ס^וה, כלי

ר הארץ. יליד .26 בן צעיר מ או מי על ה צ  ע
שקט. שהיא ד״ רציני.. ״ עו .901/419( ו ( 
אה ת רו עניו דבר בהתכתבו עיל מ מו אד. י  מ

שר לדבריו. המעניז. ב לפי לנחיט שאפ ת  כ
ו את זזיד תי נו כו פיו ת או תב. של ו כו  ה
ת א ד ז עו ם, אל פנים של בהכרה —־ ו  פני

ר ש ה תחת להסתתר אפ פו  להח־ ולא מ
ת. הזולת. בפני נלות עתו. בהתכתבו  אי( לד

ם כו יש אם להעמדת־פנים• מקו ה ב אל  כ
מות מסכי דות או !. תננ ע לדבריו, ננ א מדו  ל

תב זאת לו תביעו כ ז ב
כבקשה מטירפת, קצת

שרים בז צעיר5  בזה מציגה שאני הע
ס )901/420( א מ ת נ או בו לר בי ס ם מ שי  אנ

ה. שפויים. א ח שהוא הסיבה חו כנר  רוצ
ת נעדח עם להתכתב בו סבי  שפרם .19 ב

ת. תיאטרון לאהבת מנו א ״מ קצת תהיה ו
ת״. פ ר ר טו מ לו ת בעלת כ עונו  המת־ שנ

ם. שון לדעתו נלי ה בל  ו־ ועוקצנית שנונ
ת עליה אהבת־מתיחה. ל רצינית נם לחיו

ר ולא עתים כלל זח נם אם לי ברו  ב־ נ
עון). שג

• נמאס די
אס מ ר ״נ ע כב שמו עלי .בחורים על ל  ב

ם דם׳ עי פנו או שכל״. ו .901/421( צועק ו ( 
ו נ ח ם נם . שי ם לאנ טי שו ת. פ פה לחיו אי  י

ר. ז הם צו עונייו אני בקי  עם להתכתב מ
טת. נערת שו ה פ ר ס די בית־ססר שנ סו עו י ו
ני. בדת מו ת לא כ ת. סלוני תני או  נילי ונ

ת-ססר וחצי• ...18 עי בי צו רי... סק חו א  מ
ת.•.״ רצויה חיפאי
ל השמלה אד אני,

רי ר מאחו מספ נע מסתתרת )901/4221 ה
א שנבהה 22 בת רה ה ״מ. ם 161 הו  מ

שאיר אדבר. שות־הדיבור, את לה א  ר
בכו סי. :ו ה־נו סי ״מבנ ם. שידידי כ מרי  או
א. ויפה בנוי הוא ם להפלי כו בסי  כללי ו

מרים אד. חמודה שאני או  רוצה אינני מ
ה להשוויץ ה אד בז שמה אני מ אני א  ש

ת. זאת ״ודעת מ א ) מה (ב ת ז  שאני ולמרו
ת לעתים זאת שומעת בו  ובכל מאד קרו

חה לא שאני היא האמת זאת ד בטו  בכ
לו פי א שאני ו ב הולבת כ שהו ברחו מי  ו

ש פי. איזה לי לוח  למר. לדעת לי קשה יו
שמלתי. או לי או •מתכון. הוא ל

ר עם להתכתב רצוני עיקר ובכן.  בחי
בה עם .30 עד 21מ- יהיה שגילו א נו  ל
ת רן .170מ־ פחו שעליו ה  רציני להיות מ
ת עליז יהד. נם ועליז חיו בון מעני) ל  ונ

ש־הימר בצרות עה בעל ובעיקר חו  הופ
ש. מקסימה אנ מיוחדת חיבה לי <יש ממ ל

ם). שים ם חמודי אי ש ת נו  להתכתבו
ה אהיה כנ שא כל על להתכתב מו  מעניין נו

ת. על ובעיקר רו פ " אד,כה ס ע. וקולנו

כפרחים זאת אמוד
ג :נ ן — י נ כול אי ת י שו צמך להר ע  ל

ת ה לנערתך לקנו ם יקרה מתנ  הולדתה. ליו
ב. ססר פרחים, זר. לדעתי.  זיני או טו

ת הם לתיאטרון כרטים־ם תנו ת מ פו ד, י א  מ
ת כשהן רו מס ך נ חיו חמימה* ובמילה ב

מכ פרסום לשם הן אלי, הפוניז כל
 של תשובה העברת לשם והן תבו

בו לצרף מתבקש רסס,1שפ מכתב
פרוטת). 500 בסד לים

*
901 הזה העולם


