
ראשץ־לציון כיל,גי היים אל מחצצר
הקו על לגמרי

אנשים
ויפאנית סינית

שגריר לישראל יפאן של הראשון צירה  (ו
 גיל- קמימורה, שיניקו לתורכיה), יפאן

ל חבריב יפאנית, דוברי שני בתל־אביב
 ז׳י׳,- אוז׳ן פייר צרפת, שגריר : מקצוע

, ר  על והממונה בטוקיו קונסול לשעבר כ
 ציר לשעבר ל,אלא, טויכו פינלנד, צירות

 ביפאנית, הסתפק לא קמימורה אך בטוקיו.
 למכרים מתנה עבריים, תנ״ך ספרי מאה רכש

במולדתו. תנ״ך מוקירי

ל החדש הפרופסור דיבר אחרת בלשון
 בטכניון, הקרקע ושימור חקלאית הנדסה

 לודר־ הירדן) עמק (רשות קליי וולטר
 הוא בה הסודית שהלשון גילה הוא מילל,.

ה היא אינם, אשתו, עם בשיחות משתמש
 בה בסין, שהותו בעת רכש אותה סינית,
כמסיונרית. שנים, חמש משך אשתו, שרתה

 ראש גילה לשונית, לא אם כתבית, שליטה
 כרנס אדיסון הקנדי הגנרל או״ם, משקיפי

 חתם הוא : בגליל דרוזי בכפר ביקור בעת
 הצטרף בערבית. האורחים בספר שמו את

 מחוז מפקד מלווהו, ערבית: בחתימה אליו,
(ווידא!) חיים אלוף־משגה ירושלים
הרצוג.

 של האורחים בספר בעברית, שמו את חתם
 של החדש יועצה :תל־אביב עיריית ראש

פרג־ ז׳ד העברית, דוברת צרפת שגרירות
גורו•

ש סי שי  הלורד עשה בעברית אחר רי
 הצבאי הפרקליט סגן מליכרפול, ראסל
 את לפרסם כדי ממשרתו שהתפטר הבריטי

 הקרס, צלב פרגול הנאצים, זוועות ספר
 ספריית הישראלי, למו״ל הוא הודיע השבוע

 ההכנסית אר. להקדיש החלים כי פועלים,
 ה־ לתלמיד לסטיפנדיה העברית מהמהדורה

 על־ידי נרצחו שהוריו העברית טה אוניברס
הנאצים.

ורסורמ״ס שמרני□
המשפט בית נשיא של הקבוע מקומו ממלא

 (שחוק זלמן שניאור השופט העליון,
 השביע ששב חשין, בבית־הדין), ודמע

נו אנקדוטה צרף בארצוח־הברית, משליחות
ה שני את הגדיר שלו, ההומור לאוצר ספת

 :ארצות־הברית ביהדות העיקריים פלגים
ב הוא לרפורמיים השמרנים בין ״ההבדל

 בשבר. מכוניתם את מעמידים הם שבו מרחק
בית־הכנסת.״ לפני

 השבת בערב השתמש שונה רכב בכלי
 אלוף־ צה״ל של הראשי הרב האחרונה
מ שהחלים אחר גורן. שלמה משנה
 חודשיים, לפני נפגע בהן אמונים, פציעות

 כשהיא הדרוש, הצניחות מספר את ביצע
 לצנחן, הדרן תפילת את לפניהן מתפלל

 רוחות מיד מכל (״ותצילני חיבר הוא אותה
ל זכה לשלום״), ותצניחני המנשבות רעות

צנחן. בכנסי בסוף,

 הנפט חברת מנהל גילה אחרת דתית נטייה
 שטיקגולד, קונרד המהנדס פונמייאק,

ס־ון ליד הנפט לקידוח האחראי  יעקוב ז
 דרך בתיקו, עמו נושא הוא :במדינה) (ראה
 סילון שיתפרץ ברגע בו יתקע שופר, קבע,
בישראל. הראשון הנפט

וחיבאיס סושי□
 המפי לייאונל התופים קלסם כשביקר

 הודיע ראשון־לציון ביקבי להקתו עם טון
 ד,מיכ־ למראה הייס, אל שלו, הטרומבון

 מיכל לי ״יש :מזרחי כרמל של הענקיים לים
 היים ניסה זאת בכל !״ בקיבה בטוח יותר

 הקונייאק את שיבח במקום, בו שלם בקבוק
 אותו הבקבוק כחצי לפחות הטוב המקומי,

 והבקבוק הבוקר לארוחת יום מדי שותה הוא
 ליתר הופעה. כל לפני שותה הוא אותו השלם
 את שגמע אחר להלך, היים ניסה בטחון
ש־ קו לאורך הישראלי, הקונייאק בקבוק י

 ממנו, סטה לא היקב, מרצפות על ששורטט
מרווה. כי אם פיכח, נשאר כי בכך, הוכיח
 התקציב אגף מנהל הלך אחר קו לפי

 אחר ארנון, יוסף ד״ר האוצר, במשרד
הח הוא המדינה*. תקציב עריכת את שסיים

 אחר זכאי היה לה חופשתו אר. לנצל ליט
המיל 613 תקציב הכנת של הפרך עבודת
 ביקר לביתו, כורסות מספר לרכישת יונים,
 מתוך ירושלמיים, בתי־מלון בכמה כך לשם
 לו ביותר הנוחה הכורסה את לרכוש כוונה

ולתקציבו.

 ארבעה יושבים יותר טובות כורסות על
 החדש צירה השבוע שגילה כפי חיפאים,

 הינדס, מתתיהו באורוגוואי, ישראל של
 הינדס, של סיכומו לפי חיפה. איש לשעבר
 החיפאי הוא חיפאית, פרידה במסיבת שנערך
 ק־ד־ שלושת ציר. לתפקיד שהתמנה הרביעי

 טול־ שמואל לשווייץ, ישראל ציר :מיו
 קובה, למכסיקו, ישראל ציר קובסקי,
 וציר קיסרי יוסף וניקרגואה, גואטמלה

הכהן. דויד לבורמה, ישראל
רי□|וומ חבריס

 פרסמו החודש, ההסתדרות, ירחון עורכי
 יפיא■ בית־ספר תלמידי תמונת שעבר בחודש

ה בין ציינו הראשונה, העולם מלחמת ערב
ממ ראש כיום לעתיד, שתם שני תלמידים

 יוסף התחבורה ושר שרת משה שלה
 בטעותם, להודות נאלצו השבוע ספיר.
״ה :שרת של המתקנת הערתו את פרסמו
 מארגן (מלחין, יהודה אחי של היא תמונה

 היה אמנם אשר יגור), קיבוץ וחבר מקהלות
ספיר.״ יוסף של לכיתה חברו

אחר, ממשלה ראש נתפנה אחרים קיםלעיסו
 מסגרת, ראה עליו, נוספים פרסים *

.7 עמוד׳

כה שכבר אחר הארגנטינאי. פרון חואן
 האומה, של הראשון העובד בתוארי תר
ה הראשון, העיתונאי הראשון, הקטר נהג

ב שעבר בשבוע זכה הראשון, ספורטאי
מיר — הארגנטינאים הזמירים מגדלי מתנת  ז
 הד מגדל :נוסף ובתואר — נוצה ורוד

האומה. של הראשון מירים
 העבודה, שרת של עיסוקה היה צנוע יותר
כת לפי החליטה, היא מאירסון. גולדה

 אחי־ הכלים את להדיח העיתונים, אחד בת
 על יותר להכביד לא כדי ערב, ארוחת כל

למחרת. המופיע העוזרת

 זיידל, הילל דאג אחר מסוג לעובדים
 ההסתדרות, של הפרוגרסיבי האגף מזכיר
 ביקש תנועתו לסניפי בחוזר הציוני. העובד

 הבחירות לקראת ההכנה בעבודות להעסיק
תע גילם, בגלל המחוסרים, קשישים, אנשים
 בעבודתם, רק לא תועלת להביא יכולים סוקה,

 הפרוגרסיבית, למפלגה בדוגמתם גם אם כי
 כהן, אידוב וח״כ קול משה שראשיה,

לקשישיב. בעבודה סידור שנים זה דורשים

 מנהיג מזמן, אפריים דאג לצעירים
 תצפית). (ראת מפלגה הקמת היוזם הסוחרים

 שעמדו השכונה, ילדי לביתו התפרצו בשבת
 שכונה ילדי נגד כדורגל במשחקי להפסיד
מן, אחרת. ל ירד מכבי, שחקן לשעבר גוז
שכו לבני הנצחון עטרת את החזיר מגרש,

נתו.
לויו היה צעיר יותר  לאחדות איש של גי

 כעת אלון. יגאל הפלמ״ח מפקד העבודה,
ה אלון גילה הנושר עליית במוסדות סיור
 אינה רות, אשתו, גם כי תבור), (מכפר צבר
הנוער. עליית חניכת אלא

 פארוק, מדיח בנגב, אלון מול שלחם האיש
 שעבר בשבוע פרסם ,3נגי מוחמר גנרל

 מימי משעשע מאורע העלה זכרונותיו, את
 —סודן בגבול מחוז קצין אביו, : ילדותו
 חדל לא בביתו. יענה בנות טיפח מצרים,

 את בלעה מהן כשאחת גם זה, מעיסוקו
מפתחותיו. צרור
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