
הש של המזדהה
 אזכו יוסף היה בוע
כ פועל ה־<ע, כן

למוצ חרושת בית
ל שנסע טריקו, רי

 לפלות כדי חיפה
כ פוף־השכוע את

דב ידידים. הכרת
 הרכה .אין ריו:
 הישיר - לומר מה

 למחוז• אותי מביא
ו במהירות חפצי

 אילו עיכובים. כלי
שאי משחו בו היה

 לא הרי כסדר, נו
 בו משתמש הייתי

?- כן לא לנסיעתי,

 ומחיפה לחיפה מתל־אביב הישיר בקו יום מדי הנוסעים מאלפי אחד אתה,
 לזכות כן גם תוכל ומהירות, נוחיות בדייקנות, אגד מקיים אותו לתל־אביב,

 במערכת עצמו ויזהה שיבוא שלמעלה בתמונות הראשון לנוסע הזיהוי. בפרסי
 במזומן. ל״י 15 של פרם יוענק ,8 גליקסון רחוב תל־אביב, הזה, העולם
במזומן. ל״י עשר של בפרס יזכה במזדהים השני
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אנשים
ש:ו ׳9109 11 ר.

 לשאלת בתשובה שמיר, משה הסופר
 בעד מצביע אתה מדוע המשמר על כתב

 בהיסטוריה הגדולים היהודים ״כל מפ״ם:
אופוזיציונרים.״ היו

 בין ״מה : הפווגרסיבים יומון זמנים,
 הבחירות לפני י לאחריהן הבחירות לפני

 — הבחירות אחרי אליך. מדברים הקירות
!״ הקירות אל דבר

 :הודו ממשלת ראש ניהרו, נ׳ואהרלל
 בבית־הכלא. כתבתי העיקריים ספרי כל ״את
 רק לא השראה כמקור הכלא על ממליץ אני

למדינאים.״ גם אלא לסופרים,
ש לאחר רפורטז׳ה) (ראה מהרז שלום

 לבחירות רשימתו נימוק, כל ללא נפסלה
 : הציבור למען שנקראה סועלי־חיפה, למועצת

!״ הרוב יעשה השכל, יעשה שלא ״מה
ה: טר מ *[■ווה ה

 של האפס שעת לפני האחרונה השבת את
 במרומים: .,ינ כי. בילה להסתדרות הבחירות

 בחיפה, מאזינים אלף 50 בפני נאום לאחר
 אתו טס פייפר, מטיפוס מטוס על עלה

 רשום הוא בו לשדה־בוקר, נסע כך ואחר
הבוחרים. ברשימת
 את לספק די היה לא זאת בטיסה אולם

 שהודיע ג׳י. בי. של האוויריות שאיפותיו
 הבחירות לפני עוד ליהפך ברצונו יש כי

 ב־ הגבותים המפקדים כל כדוגמת לצנחן,
 ״•אשמע אמר, הרופאים,* עם ״אברר צה״ל.
 להירשם לי גם מותר אם דעתם, (את)

כנפיים.״ לקבל כדי צנחנים לקורס
ל שבחים לחלק ג׳י. בי. שכת לא בינתיים

 לבון, (״מהגוני״) פנחס המתסוטר קודמו
״ה בטחוני כנס כפני בהרצאה כינה אותו
 צה״ל, של ציודו בהרחבת העיקרי״ אשם
 על־קולי למטוס הדש שם במקום בו קבע

לבון״. ״מר• : צרפת מתוצרת
ה: ב אי ש ת ה שדגלמו ה

תיאט שקע מיוחדות אמנותיות בהכנות
 אלדוראדו, המחזה הצגת לקראת : אהל רון

 מ*־ (קמביזס) יגאל של האחרון חיבורו
 שכרה ילדי־הפקר, של בחייהם הדן טינזץ
 אלדד לקפה סמוך אולם התיאטרון הנהלת

 חזרו־ את השתקנים יערכו בו היפואי, ראדו
ם הבמאי בהדרכת תיתם ח סי (זהירות, מנ

 ה־ לרקע בקירבת־מק-ים גולן )1 מסוכן בוב
המחזה. של האמיתי

 האהל שחקן עסק אחר מסוג בהשתלמות
 : לוי ירוק) הוא (הדגן אורי בהיר־השיער

 תה במחזה הראשי התפקיד ביצוע לקראת
גיטרה. על לפרום למד וסימפאטיה

שג :(לדבריו) בהשתלמותו פחות מצליח
 ג׳ילכר, אויז׳ן פייר בישראל צרפת ריר

 אלוף לתואר הדיפלומאטי הסגל בקרב שזכה
״אינני :ג׳ילבר השבוע התאונן העברית.

 האנשים כי השפה, בידיעת להתקדם מצליח
בשגיאות.״ לדבר נוהגים בישראל

ה: ע רו ת צעצוע! ה
ה בעיתונות מהלכים לד, שמצאה שמועה
 היטלר לאדולף בי מוסרת אמריקאית

 האחרונים, בימיו לאשתו שהפכה ואהובתו
ב נולדו כראון, אווה הקולנוע כוכבת
 וגדלים בחיים שנשארו ילדים שני שעתו
באירופה. אי־שם בחשאי עתה

 למען לשובת־הרעב נשלחה משעשעת תרומה
ח הצייר נישואין־אזרחיים, ש ק מ ר  ואשתו כ

 למאבקם. אהדה כאות אלמוני, על־ידי אוריה
 זהב, בסרט ענוד לתינוק מוצץ : התרומה

״ל :פתק בצירוף עטיפות, בתשע עטוף
 חשבון על מיקדמה — ברק ולמשה אוריה

 עו־ איחולי אלף בתוספת מתנת־נישואים,
״1!! אושר

ה שנהרו הצופים מאות וחמש אלפיים
 הקיין) על (המרד הרמן של להרצאתו שבוע

 מצאו תל־אביב, ציוני־אמריקה, בבית לן וו
ב שהסביר אהוד, שיזור־שער, גבר לפניהם
 המשיך עברית, מדבר אינו מדוע עברית

 המשיך אידיש, מדבר אינו מדוע באידיש
!״).סוחר אני בד, הסחורה זו (״כי באנגלית

 — אחר אורח גם מסר התרשמותו על
 קי־ (״כוכ-ן רוברט (לשחייה) הפרופסור

 את להדריך ייל מאוניברסיטת שבא פוט,
 אלופת של שחייתה על אמר ישראל, שחייני
 שוחה היא כי ריכנר שושנה ישראל
 לשחות עליה להשתלם כדי אולם מצויין,
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המטוס. לשם הדומה מיסטר, למלה זכר •

החי
ר דו כ •9 ש כנ

 לחנות עולי־פרס כמה פרצו בתל־אביב,
הבי קירשנבוים, יהודה של חשמל למכשירי

 טענו מספר, ימים לפני אצלו שנקנה רדיו, או
 להם לתת דרשו פרסית, משמיע אינו כי

מק כי שוכנעו קטן, פרסי שיכיל אחר, רדיו
 לאחר רק בני־אדם מכילים אינם רדיו לטי

משמר־שוסרים, למקום שהגיע

ת בו די א ת ה ב חיי מ
 האוטובוס את דן נהג עצר בתל־אביב,

הת בנימת הנוסעים אל פנה לתחנה, מחוץ
 את אליכם מפנה שאני לי ״סילחו ! נצלות
גבי.״

ר שחו ם ה דו א ה ו
 המקומי העלון בישר בית״גוברין, בקיבוץ

 ילידי־הארץ של החדשה ההשלמה כי בשמחה
 צייר רק לא לקיבוץ סיפקה למקום שהגיעה

 אדומי־שיער כמה גם אלא ואקורדיוניסט,
 הוותיקים, החברים בין לכן קודם נמצאו שלא

תורכיה. יוצאי

ר1• משוגע! מ ד ח
 באדם שוטרים משמר הבחין בתל־אביב,

 מתוך אותו גרר מהתאבדות, שני אדם שהציל
 גם כי להפתעתו גילה המציל, את חקר הים,
 לחולי־רוח ממוסד נמלטו המתאבד וגם הוא

בירושלים.

ת אג ם ת ד א
 התחילו העליון, בגליל מרגליות, במושב

במסי לפסל ופרם, עיראק עולי המתישבים,
שהכ לאחר המוזנחים, התאנים במטעי רות
 המרבד, אשד, כל כי הכפר מזקני אחד ריז

רבים. בנים יולדת תאנים באכילת

ת מסו! דו ב א ת ה
 את אמריקאים פקידים קיבלו בניו־יורק,

 לתחבורה האחראי לבנוני, צבא קצין של פניו
 יוסף סרן ששמו גילו בביירות, העירונית

חאראקירי.

ה כנ ס מגעה ג ה
 לאחר מיד הברית, ארצות במיניאפוליס,

מת^רו על הדוקטוראט תעודת את שקיבל
 חיי ולהאריך זיקנה במחלות להילחם כיצד
משבץ־לב. )32( ג׳קרם ג. אלפרד מת אדם,

ת שיב ת י צי לו ח
ה דן של באוטובוסים הודבק בתל־אביב,

 .׳יג בי. תמונת את הנושא המסא״יי כרוז
לכתובת מעל בדיוק חלוצית חזית והסיסמה

ישיבה. מקומות 5

, ״ד .

קיפוט שחייה מאמן
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