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ישראליות בלירות המכירה מהמחסן, ההספקה

בעולם
בריטניה

ניצחה העקשנות
 דומה היתד, לא מרגרט הבריטית הנסיכה

 היא שומרי־ר,מסורת. ואמה לאביה כלל
 מצ־ ,המתונה לאחותה גם דומה היתד, לא

עקשנו השניה. אליזבט המלכה ניעת־הלכת׳
 ובוזה חטובת־הגוף, החמודה, הנסיכה של תה

 לאלה רק להשתוות יכולים היו מסורת לכל
 שוויתר ווינדזור, דוכס אדוארד דוח־״ של
 לשאת בהתעקשו הבריטי המלוכד, כס על

נחותת־מעמד. גרושה, אשד,
הנ עלילות תפסו האחרונות השנים משך

 דפי־העיתונו־ז. על נכבד מקום העיקשת סיכה
ביקו אחרי בזוועה עקבו השמרנים הבריטים

 שמלותיה ל-לד״ במועדוני הנסיכה של ,רת
 במוניות הליליים מסעותיה עמוקות־ו׳,מחשוףי,

 עתו־ עם שלה הידידות קשרי פאדיסאיות,
 החוגים בני קיי. דני של מסוגו ואמנים נאים

 אלי עלילות אחרי עקבו יותר המתקדמים
בחו שגיבעד, הפיירצה למראה שמחו בהנאה,

בריטניה. של המלכותית המסורת מת
 התרחבה כשנתיים לפני זמנית. כניעה

 נמסר לאוזן מפד, : לתהום והפכה הפירצה
 טאונסנד, פיטר בקפסיין התאהבה שמרגרט

שהש השנייה, העולם מלחמת מגיבורי אחד
הארצישר הקומאנדו פלוגות עם יחד תתף

 הצטיין וחבש, אריתריאה בכיבוש אליות
 בריטי סיים להציל כדי קטן במטוס בהמריאו

 הגרמנים קווי בקרבת אונס נחיתת שנחת
המערבי. במדבר

ווינד־ בארמון התרחש מה יודע איש ן א
 אהבתה על מרגרט שהכריזה לאחר זור

וה חסר־האמצעים הגרוש, המשוחרר, לקצין
 — 39 בן (הוא שנה 15ב־ ממנה מבוגר

 שהנסיכה לוודאי קרוב אולם ).24 בת היא
 בי היה דומה משפחתה. בני ללחץ נכנעה

 הסכים הוא :אהבתו על וויתר טאונבנד גם
 הנספח לתפקיד נתמנה בריטניה, את לעזוב

 בירת בבריסל, הבריסית בשגרירות האווירי
בלגיה.
 יותר, שקטה מרגרם הפכה ואילך מאז

 בחלק האחרון סיורה בעת יותר. מיושבת
 את העתונאים ציינו הבריטית הקיסרות מן

 עתון כתב והשמרנית. הצנועה התנהגותה
הש ד,כיבשה כי ״דומה :גדול אמריקאי

העדר.״ אל סוף, סוף חזרה, חורה
היתד, העדי אל החזרה כי התברר השבוע

ציתה הבריטי בית־המלכות :הסוואה רק
 אשר המלכותי, אולם־התפילה את לשפץ

 לבך מובהק סימן — סנס־ג׳יימס בארמון
 בקריב. לד,ערך עומדת מלכותית שחתונת

 בניחושים התחרו בעולם העתוניש גדולי
המאושר. הזוג בני יה־ו מי

 רב־הת־ האמריקאי העתון בתחרזת נ־צח
מקו על בהסתמכו שכתב ניתז, סנדיי פוצה
להינשא עומדת ״מרגרם :מהימנים רות

 שתחוג לאחר מיד השנה, בסוף לטאונסנד
 ניצחת, עקשנותה .25ד,־ יום־הולדתה את

הכל.״ לאחר

ארצזת־הבריוז
משומש מוסר

 היווני הקומיקאי של האלמותיות יצירותיו
 לפני החמישית במאה שחי אריסטופאנס,

 נושא ומתמיד מאז שימשו הנוצרים, ספירת
 יוון כובשי המוקדמים, ולחרם. לרדיפות
 הפאציפיססי. אופיין בגלל אותן החרימו

 סיבה. מאותה אותן השמידו רומא קיסרי
 הביניים, בימי ששלטה הנוצרית, ד,כנסיה

 אותן שרפת לאלילות, הטפה בהן ראתה
העדים. בכיכרות
 דל רודפיו מחנה אל הצטרף החודש

 ארצות־ ממשלת :חדש גורם אריסטופאנס
ההו הספרים אספן הזמין כאשר הברית.

 הקומד־ה של נדיר טופס לווינסון הרי בודי ל
 היבל מלונדון, * לידסטראטה האריסטופאנית

 הדואר של הכללי המנהל מן קצרה הודעה
״החלטנו :סומרפילד ארתור האמריקאי,

 קטעים כולל והוא היות הספר, .את להחרים
 באופיים, ובזויים ם מתועב שפלים, שהם רבים
 של מידותיהם את להשחית נועדו ואשר

במו מיניים עבירה הרהורי ולעורר הבריות
הבינוניים.״ הקוראים חות

 לוודאי קרוב מגע. אין - שלום אין
 המטיף לקטע בעיקר התכוון שמנהל־הדואר

 אתונה בת ליזיססראטה משביעה בו לשלום,
 בעליהן עם לשכב שלא אתיקה נשי את
הלאק־ עם שלום ברית תיכרת לא אשר עד

 לאחר החודש, ישראל בקול שודרה •
אלמד. מיכאל על־ידי לתסכית שעובדה

 הגזירה את קיבל לא לווינסון אולם דמינים.
בית אל הוא פנה שעבר בשבוע : בשקט

 לשחרר דרש ,ארצות־ר,ברית של העליון ד,דין
הנדיר. הספר את

 ״אם : הבקשה את בהגישו לווינסון טען
 את להחרים ארצות־הברית ממשלת תחליט

 ולהחרים עקבית להיות עליה ליזיסטראטה,
 בהם שייקספיר, כתבי ואת התנ״ך את גם

 אולם פחות. לא ״משחיתים״ קטעים מופיעים
 של דעתו עם תזדהה לא שהממשלה מוטב

 מנהל־הדואר של המקובל המוסר סומרפילד...
 המשומשות, המכוניות מן פחות לא חלוד
ממשלתית.״ למשרד, התמנותו לפני עסק בהן

 בבקשה, העליון בית־הדין דן לא כה עד
באפ מעיין הוא כי הודיע סומרפילד אולם

 הוצאת על לדין לווינסון את לתבוע שרות
 מוטל נשאר ליזיטטראטה של הטופס בה. ד

האמריקאי. הדואר מחסני של באבקם

הארץ כדור
פרטית הצגה

ש בשבוע חזרה בפאריס קנדה צירות •
 אנשים היו בהם הביניים, ימי למסורת עבר

 בבתיהם. תיאטרון הצגות עורכים פרטיים
 הו־ בצירות, שנערכה מפוארת מסיבה בעת
 ל־ הקמצן את הציני, שחקנים, להקת פיער,

תפאורותיו. כל על מולייר
ידי סירסמה המועצות ברית ממשלת •
על את להבלים שמגמתה סטטיסטית, עה

האמריק על הסיבייטים של הטכנית יונותם
 56 המועצות בברית ניתנו 1954 בשנת : אים
 בד, שונים, מסוגים למהנדסים דיפלומות אלף

 דיפלומות הוענקו חברית שבארצית בשעה
בלבד. מהנדסים אלף 20ל־

להע לאחרונה נאלצה פאריס משטרת •
 ד,אינ־ לפנסים מתחת מיוחדים משמרות מיד

מ אחדים שמחממים החדשים, פרא־אדומים
 להפסיק : המשמרות מגמת העיר. רחובות

 ומחוסרי־ הקבצנים עשרות בין המריבות את
פנס. לכל מתחת להתחמם הבאים הבית,

הו הסובייטית מינגוליה שלטונות •
 הארץ יושבי על האוסר צו לאחרונה ציאו

ה של הנוסעים בקרונות ובקר צאן להסיע
גובי. מדבר את החוצה רכבת

החי
תחילה ועיקרן

 ביום קול־ישראל קריין שידר בירושלים
 לגשם, לצפות אין כי ידיעה האחרון השבת
 נמצא במרחב היחידי הגשם שענן מאחר

 ■ממש בשעה בה לבנון, לחוף קפריסין בין
בתל־אביב. שוטף גשם ירד בה

לקמצן להגשא איך
 לקולנוע אברהמי אסתר ניגשה בתל־אביב,

 הסרט להצגת כרטיס מאלמוני קנתה מוגרבי,
 יותר, מאוחר גילתה למיליונר, להנשא איך

ל הוא הכרטיס כי לאולם, להיכנס בגסותה
 הקאמרי על־ידי שהוצג הקמצן, המחזה הצגת

בניין. באותו
תענוג תג־ד עם שינת

הבינ החברה פיטרה אנגליה, בלונדון,
 הפירסומת סוכן את התנ״ך להפצת לאומית

ב פירסם שהוא לאחר סטון, ג׳יימם שלה,
 ב־ ״הקריאה : מודעת־ענק היומית עיתונות

 לנדודי״ ביותר הטובה התרופה היא תנ״ך
״שינה !

!הוק
 הזמין למסעדה, כהן אהרן נכנס בתל־אב׳יב,

 גיהוק כך כדי תוך פלט תורכי, קפד, ספל
 כאשר מספר, דקור. כעבור הופתע, אדיר,
גדו כוס עם יחד הקפד, את המלצר לו הביא

הוק. יין של לה

הגצחון שכרון
 ריצרד וויליאם זכה אוסטרליה, בסידניי,

 שהצליח לאחר ,אלוף־ד,חסמים בתואר בון
 שילינג של סכום על שבוע משך להתקיים

 250 של פרס התואר עם יחד קיבל אחד,
 הסכום כל את הפסיד אוטטרליות, לירות

סוסים. במירוץ שעה רבע תוך

לפניו הולך מספדו
 ל־ לטלפן אורן אבנר רצה בירושלים,

 בספר הקיבוץ מספר את מצא אפק, קיבןץ
ה עם התקשר תשובה, קיבל לא הטלפונים,

 לא עדיין באפק כי להפתעתו גילה מודיעין,
טלפון. הותקן

909 הזח העולם


