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הפלייה. כל ללא אזרחיה לכל הדואגת ליברלית, למדינה שואף
ההון. את ותמשוך הארץ את תפתח החופשית היוזמה רק כי יודע

הסתדרות. או מפלגה לשכה, ללחץ׳ נתון יהיה לא שהאזרח רוצה
החבר״. .פנקס על ולא האזרח שויון על מבוסס משטר דורש
למדינה. מתנכלת המעמדות מלחמת של הפירוד סיסמת כי מבין

המדינה. רחבי בכל שפשתה לשחיתות קץ לבוא חייב כי מאמין
לנשימה. ואויר בכבוד לחם של למשטר מאדר בכל להלחם מונן

דתיים). חירות, (פרוגרסיבים, הלא־סוציאליסטים לפיצול מתנגד
הכלליים. הציונים בלי למדינה בריאה הנהגה אין כי משוכנע

המרכז. מפלגת הכלליים׳ בציונים לבחור נאמז אזרח מכל תובע

 בלתי או מתחרזת לעניין, וקולעת, קצרה סיסמה חבר בחרוזיס. זאת אמור — כן אס
 הצ״ב התחרות הנצחון״, ״סיסמת : אל וכתובתך שמך בציוו אותה ושלח מתחרזת,

 הסיסמות את תשפוט מוסמכת שופטיס וועדת .6137 ת.ד. אביב, תל האזרח, למען
 הבאים הפרסים את ותעניק 1955 ליוני לראשון עד הנצחון״ ל״סיסמת שתגענה
• ביותר הטובות לסיסמות

 ר״י 250 - ראשון פרם
 ל״י 50 - שני פרס
 ר״י 10 — שלישי פרם

אחד בל ל״י 5 פרסים ועשרה
 אתה ! הסיסמה של כוחה את זכור הצעות. של מוגבל בלתי מספר לשלוח יכול אתה

 הכלליים הציונים הסתדרות !׳׳ מפא״י בשלטון — ודי .מספיק של הרושם תחת עדיין
 כל המקובל, הסופרים בשכר לרכוש הזכות את לעצמה שומרת המרכז, מפלגת
 של בלעדית לרשות העוברות בפרסים, הזוכות לסיסמות נוסף אחרת, סיסמה

הכלליים. הציונים הסתדרות

אנשים
ק• 11 בו *ם ה פסו

האוניבר איש שרון, אברהם הסופר
 המפורסם, האוטוגראפים אוסף ובעל סיטה
 ביהודי ישראל עחביי לחילוף המטיפים ראש

 בה המתנדבים שורת מטעם בפגישה המזרח,
 :רוזנברג שלמה תת־שר־הסעד פרשת נידונה

 ומאו־ מדבר מרעב, מחרב, הצילני ״לתפילה
 מספיקות.״ ומהוכחות גם: להוסיף יש — ייב

מע קריקטוריסט דוש, קריאל הצייר
האמו את יותר מערער אינו דבר .שום : ריב
 לנאומי־בחי־ האזנה מאשר הדיבור בחופש נה

רות.״
 .הצרה ?יסדי: אורי העיתונאי

נע מדי קרובות לעתים כי היא, שלנו נכנסת
 מדי רחוקות ולעתים אימון, הצבעות רכות

מצפון.״ הצבעות —
 רבת־ דמות אשאר, מארסל המחזאי

מי :הצרפתית בסיפרות דשפעה שה אמר .
 בה עוסקות הן ? מאתמטיקה שונאות נשים
 מי־ אחת לכל אחדות שנים מוסיפות : תמיד

גילן.״ את ומחלקות שמלותיהן מחיר י את מכפילות ממשקלן, מחסרות דירותיהן,
:היצ׳קור, אלפרד במאי-הסרטים

 סרטי־ של במאי אני : יעזור לא דבר ״שום
 אגדת את אביים אפילו אשאר. וכזה מתח

 לגילוייה הכל יחכו ביותר, התמימה הילדים
הארון.״ בתוך גופה של

<□*"•11 אבינו אבדה□
 "צאי- בכינוס בי.ג׳י. של דבריו על בהגיבו

 היה אבינו .אברהם לפיהם המזרח, עדות
 זיכמן שלום צ״כ ח״כ אמר עיראקי״,

 .א־נני :ראש־העין במעברת באסיפת־בחירות
תי או עיראקי היה אבינו אברהם אם יודע
 לא היא — בר־ח אני אחד בדבר אך מני,
מפא״י.״ חכר היה

 ירעה השבוע היפיעה עצמו, ג׳י. כי. על
אילוסמריי- הנפוץ הבריטי בשבועון מעניינת

 שרפרפ-ם ספסילם, כסאוודנוח, כורסאות, (שולחנות, מתקפלים רהיטים בקנותך
ואריכות־ימים. קלות לחוזק, ערובה המשמש ״ענג״ לסמל שים־לב ובו׳),

י!ריאת את להחמיץ לך אסור
ל ת י נ ד 1 ד ח ר

 הכדיטית הסופרת של ביותר והחשוב הנודע ספרה
די-מוריאה דפנה שס-עולם בעלת ___
 נרקמת בר, ורוחות, גשמים שטופת עתיקה, אנגלית טירה של הודי החושף

 ימדוחי־ חולנית חשדנות בגלל פורקן לה מוצאת שאינה אהבים עלילת במסתרים
 או היא נאמנה אם לדעת שאין מופלאה, אשד, ניצבת העלילה במרכז דמיון.

שפלה. הרעלה מזימת חורשת
בספרייתך בר־קיימא לנכס שיהיה הספר -------- חבריך ידברו בו הספר

ת א צ ו , ה ״ ת י ד ע ב י כ א - ל ת .

 משדה־ כתכה במסגרת המתאר השבועון, טד•
 יותר •לוחם כ״נביא שר־ד,בטחון את בוקר

 .ב:־ כי מסר דיפיומט״ או כלכלן מאשר
משלו.״ ויער תנ-עת באירגון עוסק גוריון

 שדה־בוקר חבר גם מתואר כתבה באותה
 בתקופת שהיה יאמר עליו כהן, יהושע
 כיום אילם — שטרן בקבוצת חבר המלחמה

 עם ■שלום לעשיית זמנו רוב את מקדיש הוא
 נימוקו, בישראל. החיים והבדואים הערבים

 ויש ישראליים אזרחים .הם : הכתבה לדברי
הכל לרמת־החיים רמת־חייהם את להשוות

לית.״
 כל־ מהיים בינתיים פרש בן־גוריון כי אם
 לחייו זכי עדין נמצא בשדר,־בוקר, עדיים

 שהציג הל־אביבי צלם של בחלון־ראווד, אלה
המפור הבלוק ממכתבי אחד של מצולם העתק

 כל פרישתי בראשית בן־גוריון כתב בו סם
 את הנושא המכתב, נוסה בכתב־ידו. מכתב

 זלנפרוינד, אד,רו ״למר : 6 הסידורי המספר
 שתנור לך להודיע שמח אני וברכה. שלום

 וגם מחמם היא הכזיב. לא שלך החימום
 נפט. זולל הוא כי אם פיח, מעלה אינו כמעט

 לטובת מעשיך בכל ותצליח לך, תודות ורב
בן־גורי׳ון.״ ד. רב. בכבוד הארץ.

והסומוניו□ הררית חיח
 מישראל, אל־על במטוס משותף מסע לאחר

 הי־ ניו־יורק של בעל־הטור אחד, אורח כתב
 מאמר בובדואלד ארט טריביון ראלד
 הקונטראלט זמרת אחרת, אורחת על מקיף

 כי סיפר הוא אנדרסן, מאריאן הכושית
 כי הזמרת אמרר. במרומים המשותף כמסע

 ששומעים למקום באים כאשר כלל ״בדרך
 בישראל, אולם מתאכזבים. מראש, רבות עליו

 ומאושרת.״ יפר, ארץ זוהי הכזיב. לא הדימום
 על ביותר האהובים השירים כי סיפרה, כן

 הכושים, הספיריטיואלס היו הישראלי הקהל
 העילם וכל עסי את שלח כל קודם ובתוכם

בזרועותיו.
 סיפר הזמרת של דרכיה על נוספים פרטים

 מכל : יזפה יצהר! (היהודי) עסקיה מנהל
 לטלפן נוהגת היא באה, היא שאליו מקום

 לה לאחל הזקנה אמר, אל בערב ערב מדי
מח במסעיה תמיד אתה לוקחת טוב, לילה
 את רמו־־דיה ומגהצת מתקנת וחוטים, טים

 מטען אתה לקחת אוהבת שמלוודההופעה,
 לקחת רצתה למשל, לישראל, לטיסתה ענקי.
 אך ותקליטים, גראמופון תפירה, מכונת אתה

חפ על לוותר המנהל על־ידי לבסוף שוכנעה
אלה. צים

ווק סופר
נמרץ כתב־יד

שן היהודיאמריקאי הסופר אחר, אורח ד  ה
?, חקיין) על (המרד  צאתו ער: שלח וו

 של האנגלי לעיתון־האח מכתב־חודה מישראל
 .אני הנמרץ: בכתב־ידו ציין הזה, רעולם

 רב. זמן מזה פרונטפייג׳ על החותמים בין
ביש הנעשה ער רכות ידיעות לי מוסר הוא

בארצות־הברית.״ שבתי בשעת ראל,
 על לישראל בואו ערב זכה מזל של לאות

ד עם להתמודד מנת ד דו ב  רפור־ (ראה עו
 המתאגרף קל, במשקל אירופה אלוף טאג׳ה)

ה ט ל א פ י א ל נ י צ׳ ל א  לפני ימים חמישה : פ
דנמארק. אלוף על חדש בנצחון זכה נסיעתו

 רו• ההולובודי הכוכב היה מרוצה פחית
ט ר ם, ב א צ׳ ב פיצויים השבוע שתבע מי

 מאגאזין. קונפידנשל מן דולאר מיליון סך
 הופיע אחד יום כי שם עליו שנכתב לאחר
 מ־ (הגיבן צ׳ארלם של בביתו מסיכות לנשף

 שפך בגדיו, כל את פשט לוד,טון, נוטר־דאס)
 והכריז רוטב־עגבניות שלם בקבוק עצמו על
לנקניקיה. התחפש כי

 הכושית הכוכבת של גורלה גם שפר לא
מן ר א כ ) תי רו ג׳ ג׳ונס) דו רי ד אנ  שסירטה ד

 היא אולם בקאן, רבתי להצלחה אומנם זכה
כש : בהרבה פחותה בהצלחה זכתה עצמה
 ׳משחקייה,ימורים לשחק בחייה לראשונה נכנסה

 שעה כעבור שם השאירה קאן, של בקאזינו
דולארים. 875 קלה

מש של משחקה סיב על מעניינת הסברה
ה קאן, בפסטיבאל אחרת תתפת י  24 (גבעה ח

, עונה) אינה ת י ר ר  דוד נתן מסגרת), (ראה ה
 שהפך השבוע דבר עורך של בנו בן־אלול,

 מדוע תמה לקורא הסביר קולנועי, למבקר
 קשר יש כי ״ייתכן : בסרט משחקה את קטל
הקו למחנה שייכותה לבין כשלונה... בין

ץ הצייר כך על אמר מוניסטי.״ ע מ  (בעיני ש
ר צבר) ב ה בין קשר יש כי ״ייתכן : צ

 מעולה קולנועי מבקר הוא שבן־אלול עובדה
!״ מפא״יניק היותו לבין כך כל

פאלצ׳ינאלי מתאגרף
מזל של אות

91* הזה העולם


