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 יוצי אפריקה׳ בדרום תורת־הגזע מבסס
 ראש ולשעבר הגזעים) (הפרות האפרטהייד

 הזהב בספר גרשם מלא*, דניאל ממשלה
אר יהודי על־ידי לישראל הקיימת הקרן של
 הוקרה ״לאות : ביותר לא־הולם ציון תוך צו׳
בד הבינגזעית ההבנה לשיפור תרומתו על

אפריקה.״ רום
צ׳ר* ווינסטון סיר זכה שונה להוקרה

 הם הסקוטית. גלסגאו יהודי על־ידי צ׳יל
 של שמו אר. שישא אמבולנס לתרום החליטו

בישראל*. אדום דויד למגן ודינסטון, סיר

שפיר נערתי־זוהר
פ?טטי ניתוח קל, לשינוי

 הסיקי־מאוז יוצר התעניין אחר בכלי־רכב
 יום אחר כי גילה הוא ).54( דיסני וולט

 לעסוק׳ הוא מבכר השעות 14 בן עבודתו
 רכש אותה זעירת־אנפין ברכבת לכל, מעל
 באורך מסלול התקין לה מספר, שנים לפני
 לילי- אשתו, שם על קרא ואותה מטרים 800
בל.

 בלי שר במקצוע, חדש יותר סרטים יוצר
 צופים, לקהל השבוע גילה ארן, זלמן תיק

 מחירם את המדינה, צמרר. מאנשי שהורכב
 : ממונה הוא עליו ההסברה, מנהל סרטי של
ישראל. תושב לכל פרוטות 15

היהו של מחזהו זכה לא־צפוי מצד לשבח
מן האמריקאי די ר  הקין. על המרד מק, ה

 בהבימה, 100ה־ להצגתו המתקרב המרד,
 העריכו בו ברליני, בתיטרון לכך הגיע כבר

 של הסיום אקט את במיוחד הניאו־נאצים
 בו גרינודלד, בארני לויטננט היהודי, הסניגור

 קיפר, של בפניו ד,שמפנייה את שופך הוא
 צי־הקבע. משמעת את משבח הסופר־המדיח,

 מחזקת לדעתם : הנאצית להערכה הסיבה
פו במשפט ד,סניגוריה טענת את זאת גישה
אי פיקודים : 1945 בנירנברג, המלחמה שעי

מפקדיהם. לפקודות אחראיים נם

ה ל ת ת הנ אי ב צ ט־ ע מ כ
ה אורט, הנהלת של האחרונה בישיבתה

התע המלאכה, להפצת הבינלאומית אגודה
 ,מפקדי והשתלטו כמעט והחקלאות, שייה
ביש אורט מנהלי ההנהלה. על לשעבר צד,״ל
 אלון? סגן ; דרגותיהם לפי החדשים, ראל

 המענק לשכת מנהל לשעבר עמי, יוסף
ל בית־החרושת מנהל סגן כיום האמריקאי,

 כן־ארצי, אפרים אלוף ;אתא טכסטיל
 אגא, וראש בוושינגטון צבאי נספח לשעבר

 רכ-אלוף ;מקורות חברת ממנהלי כיום
ממ כיום רמטג״ל, לשעבר מקלף, מרדכי

החשמל. חברת נהלי
 שאלתיאל, דויד אלוף אחר, צבא איש
 ציר וכיום 1948 מצור בעת ירושלים מפקד

קופ להפסיד הספיק בריו־דה־ז׳ניירו, ישראל
 תל־אבי־ לטלפוניסטיר. גדולה שוקולדה סת

המו חופשת סיום עם לברזיל שובו ערב בית
 מספר על התערבות :ההפסד רקע שלו. לדת

ה על ידע שלא שאלתיאל, יצא כה טלפון,
 התל־אביביים, במספרים האחרונים שינויים
כמפסיד.

 מוחמד איראן, שח מאומה הפסיד לא
בסיורו השבוע שהמשיך פחלוי, ראזה

 ראה אדום, דויד למגן אחרת תרומה על •
.1י — 10 עמודים הכושית, הפלישה

 הי־ מלכתו מלווה כשהוא בארצות־הברית,
 סור־ ער, הש ושחורת )22( הצעירה פהפיה,

 במשקל מזוודות 95 איש, 14 בת פמלייה ייה,
 רולס־רויס ומכונית קילוגרם 2500 של כולל

 הוא כשהגיע לירות). 41400 (שעלתה כחולה
מנ הזדרז ארצות־הברית בדרום למלון־פאר

רי המלכותי האורח לכבוד חיבר המלון, הל
ממבו־השח. : חדש קוד

 מרחבי שליט חי צנועים יותר בתנאים
 הבנקאי באשא, חילמי אחמד אחר:

 פלסטין ממשלת לראש שהפך הירושלמי
תק מטעמי להצטמצם השבוע נאלץ בגולה,

מל כשהוא קאהירית, גג לעליית עבר ציב,
עיסו וכתבנית. פקידים שלושה מזכיר, ווה
 הוצאת :חילמי המופתי איש של היחיד קו

 ארץי־ישראל, לפליטי פלסטיניים דרכונים
 ארצות כל על־ידי המוכרים כה, עד 11400

 :אחר. ערבית לא וארץ ירדן) (מלבד ערב
אפגניסטן.
■ מעוקח הול אלכו א־ ל
 חבר שעבר בשבוע זכה מדהימה להפתעה

 האוניברסיטה פרופסור העליון, החינוך וועד
 הלוי אברהם (למתימטיקה) העברית

גימ של שביעית במחלקה בבקרו פרנקל.
התל מן איש כי הוא גילה ירושלמית נסיה

תו חומשי מחמישה באיזה יודע אינו מידים
 הלא- (התשובה מצרים יציאת על מסופר רה

 י״ב פרקים שמות ספר :לתלמידים ידועה
ואילך).
 בן- יצחק המדינה, נשיא נדהם פחות

 של הראשון כרכו השבוע כשיצא צבי,
 עדויות נגבו הכנתו לשם ההגנה, תולדות

נמ היכן נתגלה טרם בספר גם איש. 3000מ־
 הטרוממל־ השונדר ארגון מארכיון חלק צא

 1914 בשנת בן־׳צבי על־ידי שהוסתר חמתי,
 עמד שהירח שעה שהוטמנה פח בקופסת

 במושבה הסתר למקום מעל מסוים בגובה
כינרת.

אש לוי של תרופתו היתר, יותר מעשית
 הציע המעשי האוצר שר הרפת. למשק כול

 להגביר החדשים, צרפת בדרכי ללכת לתנובה
חלב. לשתיית התעמולה את

 מני פייר בעולם, המפורסם החלב שותה
גי צרפת, ממשלת ראש עדיין דס־פרנס,

 המצוי נוסף, לא־אלכוהולי למשקה נטייה לה
תפוזים. ץ מ : בישראל גם בשפע

ת ת !בו ב ת ר ר תוו!
שי יוזם חושי אבא חיפה, עירית ראש

חד דיירים שני השבוע ארח הסופרים, כון
הו מעריב) (דבר, עיתונאי סופר : שים י

 וסופר־מחזאי כרייוסף הבןות). (אם שוע
מוסנזון. (קזבל!)יגאל
 עיריית ראש של חלקו שפר יותר עוד

 דויד לשעבר סולל־בונה מנהל באר־שבע׳
 בארצות־הברית החודש המסייר ו, טוביה

 באטלנ־ :ההסתדרות מגבית כשליח וקנדה
 בדרגת שוטר תעודת לו הוענקה טיק־סיטי

 העיר, בתחומי עבריינים לעצור הזכאי בלש,
שהוא. מקום בכל מכוניתו את להחנות
לוד, עיריית ראש היה מאושר כך כל לא
 מכתבי־איום שני השבוע שקיבל ,3ל פסח

יהו ארגון על־ידי ותתומים בולגרית כתובים
 להרשות : המכתבים תוכן מהפכני. סודי די

החיים. לקץ לצפות או בלוד מרחץ בית הקמת
 משטרת מפקד זכו אחר מסוג למכתבים

מי לדי מחוזי מפקח ירושלים. ה ר כ ו א
 המכתבים שרת. משה הממשלה, ראש

 באם ושרת אברהמי על חרם הכרזת הבטיחו
בירושלים. השבת חילול להפסקת ידאגו לא

 של מודעות :אחרת ירושלמית הפתעה
ח את הנושאות השבח נרות הדלקת שעות
 מאיר כן־ציון הראשי הרב של תימתו

 : ההסבר שנתיים. לפני שנפטר עוזיאל חי
 הרבנות במחסני מונחות שהיו המודעות,

 קריאה ללא הודבקו בטעות, הוצאו שניב, זה
נוספר.

ת •מפיה ה שדונו מגוונרו־כ
 שהותה בעת טלביזיה בתחנות שהופיעה מי

 היין כמלכת פרסומת למסע בארצות־הברית
נכ שפיר, זיוה נערת־זוהר הישראלית,

 לניתוח תל־אביבי, לבית־חולים השבוע נסה
 יכשיר בפניה, קל לשינוי שיגרום פלסטי
קרובה. קולנועית להופעה אותה

התז של סוליסטית־אורחת אחרת, יפהפיה
 שאפר, אלין חלילנית הפילהרמונית, תמור

 כי סקרנים מוסיקה לאוהבי השבוע גילתה
 : עסקה בו היחיד המוסיקאי הכלי אינו החליל

 לנגן פסנתר, על להקיש גם הספיקה כה עד
צ׳לו. על לפרוט כינור, על

902 הזה העולם

< ר פ ש ר ב >
בע״מ והשקעות לבנין חברה

 מציעים אנו
ן ו פ צ ב ב י ב א ־ ל  ת

 ח 1 ד י ד
ארות מפו

ל״י 5000מ* חדר 1± •
ל״י 6500מ־ חדרים 2 .
ל״י ו500מ־־ חדרים 2* ,

•
ואולמות חנויות

 מטרח ולכל גודל ככל
ל״י 5000מ־

מעולה כניה •
 לתכניותיו התאמה •

במשכנתא חלק •

< ר ם ש ר ב >
 בע״ם והשקעות לבנין חברה

 תל-אביב ,36 בזל רח׳
אש) מכבי (מול

4—7 8—12 הקבלה: שעות

לנהג דע

שטיין אצל תלמד
 גורדון. פנת 131 דיזנגוף רחוב

21963 טלפון

בישראל אדום דוד מ\ן
רמת־גן ״הזירהטרון״ באולם.

 כישראל בלבד ימים 10 במשך
 9!.5 - 7.15 ערב כבל הצגות 2

ארצית בכורה הצגת

כרלין י. מר הבריאות שר של האדיבה בהכותו

רב 9ב־ ב־נואר 26 הרביעי ביזם ע ב

ת ע פ המפטון ליאונל ;האורחים הו
בעולם כיותר המפורסמת הג׳ז ותזמורת

וטלויזיה, סרטים כוכבי רקדנים־כושים, זמרים, מנגנים, 25
שלהם. המיוחדת הבידור בתכנית

 ״שרותרון״, ״רוקוקו״, ; 1 בן־יהודה ולין, משרד : תל־אביב :להשיג כרטיסים
אחד,״צ. 5 משעה הזירטרון, ובקופת ״רכניץ״ רמת־גן: (דיזנגוף). רדיו־אוניון

.26709 טל. ,1 בן־יהודה ת״א, ולין, מ. האימפרסריו בידי האדמיניסטרטיבי הסידור

ו ע י ג ה

פעולות 4ל־ הדשות חישוב מבונות

— .1* *0 8 1 0 1 1

ישראליות בלירות למכירה

5—0—3—2 שלי הטלפון של החדש המספר את לרשום נא

מ0 ,1ר ב׳ א. ת. ט רנ תו א

מל דו פר 1*1נוז


