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 הניוסוזיק, מעורכי האמילטון, גורמן עם
 ישרא... אינה ״ישראל !השבוע שהתפרסם

 שהיא.״ כמות ישראל היא ...שראל. ואינה
בשיחה גורמן. כן דוד שר-הבטחון

 רוז־ אלינור ארצות־הברית נשיא אלמנת עם
הטו ״השנים : השבוע אותו שציטטה ודלט
 בארץ־ישראל בחיי ביותר והמאושרות בות
וה (בסג׳רד.) הראשונות השנים שלוש היו

(בשדה־בוקר).׳׳ האחרונות שתים
ב משרו־התחבורד״ מנהל רזילי, חיים

בהי הכלכלית הימית האגודה בפני הרצאה
 עצמי את מרגיש ״אני :נמל־הקישון על פר,

 ויודעים אותו קראו שכולם במחזה כשחקן
 אני כיצד לראות באו ורק בוריו, על אותו

אותו.״ משחק
 ההתרבות על בנאום גלילי, ישראלי

 :ישראל במדינת עורכי־הדין של המהירה
 זו לא מספר שנים שבעוד יצא כזה ״בקצב
ה מספר על יעלה עורכי־הדין שמספר בלבד

 בשלום לברך יעיז לא איש שגם אלא נאשמים,
מבוייל.״ מכתב ללא רעהו את

 ישדתואד ,21 בן חיפה, איש ט., א. הגנב
 קצר, זמן לפני הצבאי משירותו שהשתחרר

 ״אינני :בית־המשפט בפני הגנתו בהצהרת
ל הפורצים של הירודה חברתם את אוהב

ב גונב אני ולכן לגנבים, מאמין אינני מיניהם.
יחידות.״

ה הסרט כוכבת מאגגגו, פילכאנה
הלב הסודר, על עדיין שומרת אני : איטלקי

הופע בהם הקרועות השחורות והגרבים נים
 מביאים שהם משום המר, בהאורז בשעתו תי
 משום — נעימים ומרים. נעימים זכרונות לי

 הכוכבת בתואר הוכתרתי זד, סרט שלאחר
 ביותר. הגדול המשיכה כוח בעלת האיטלקית

 על־ידי לי הוענק זד, שתיאר משום — מרים
מס־ההכנסה.״ גובי

ת בו ר ע ה ב מ ר בו
 שליש כי בשעתו סיפרה נפוצה בדיחה

 יום נתקף ססלין יוסף המניח ברית־המועצות
 והחל שפמו את גילח גדלות, שיגעון אחד

״יערי מאיר ״אני : וצועק בראי מביט מאו !
ה לאישיות השבוע אירע (כמעט) דומה רע

 הפוליטי הגוף של השני הקצה את מסמלת
 אדם : כגץ מנחם חרות ח״ב הישראלי,

 של ביתו לפני נעצר קרעון יחזקאל בשם
 החל בתל־אביב, 1 רוזנבאום ברחוב בגין

״1 בגין אני !בגין ״איי : בקולי־קולות לצעוק
 תבר-קיבוץ זכה פחות מטורפת להוקרה

 ארכיאולוג- במצדה, מגדל־ד,ורדום מגלה נען,
 במאמר שתיאר גוטמן, שמריה חובב

 שמרל כ״מיטטו הלונדוני בטיימס מפורט
 סקוס־ בגלאזגו, שנד. 42 לפני שנולד גיטמן
נעז.״ בקיבוץ כעת וחי לאנד

 המדינה מבקר עוסק אחרות בחובבויות
 השבוע סיפר הוא : מוזם ׳זיגפריד ד״ר

 הוא בשבוע פעמיים כי אמריקאיים לילדים
 שעה במשך מאומצת בוקר התעמלות מבצע

ביותר. מיקדמת שלמה,
 בורמה ממשלת ראש יזכה שונה לבידור

 תיאשרון :בישראל לבקר בבואו גו או
בער של מיוחדת הצגה לכבודו יציג הבימה

 על־ידי זאת למטרה שנבחר המחזה הנגב, בית
עצמו. שרת משה

ח דיו ל א ס סג מארי
 הם הציירים שכל לומר נכון יהיה ״לא

 צעיר ישראלי צייר השבוע אמר קבצנים,״
 הציירת תערוכת של פתיחתה על כששמע

 יהדר פאר ברוב אילץ ציפורה הישראלית
 ביותר, מהודר קאטאלוג הדפסת ועל בפאריס,

 תערוכה לקראת צבעוניות, תמונות בשפע
 את מציגה שהציירת העובדה למרות זאת,

ההידור סיבת הראשונה. בפעם עבודותיה
 הבעלים אחד של אשתו היא הציירת :המיפרז

אילץ. אפרים בישראל פרייזר קייזר מפעל של והמנהלים
 ד,תרכיב ממציא זכה יותר מיוחד לכבוד

 פאלק: יונה ר ד״ שיתוק־ילדים(היהודי) וגד
 נובל פרסי לוזעדת שפנה הראשון האדם

 סרס את השנה לו להעניק בהצעה בשטוקהולם
 מוסטאפה־אל־דיוואני, ד״ר היד, לרפואה נובל

במצריים. הרופאים מחשובי
 לא־מכבר הונח אביב רמת במלין חדר בכל
 להצעה בהתאם מהודר, עברי־אנגלי תנ״ך

ב כן־צכי יצחק ישראל נשיא שהשמיע
במלון. האחרון ביקורו
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