
אנשים

ה נראה מידה באותה זועם
 של הנאשם־הנשכח גם שבוע
 גריג־ מרכיאל קסטנר, משפט

מ איבד שלא הישיש וואלד,
ב הכריז מרוח־המלחמה, אומה

של ד״ר הסעד תת־שר כי זעם
להו ראוי אינו רוזנברג מה
 בבחירות דתית ברשימה פיע

 :גרינוואלד של נימוקו לכנסת.
ש לבית־דין להוכיח מוכן ״אני

 בפרהסיה, שבת מחלל רוזנברג
 בשבת.״ ונוסע מעשן

 השבוע הכריז חדשה מלחמה
 (רחובותצבי אורי המשורר גם

ג הנהר) ר ב נ רי ב כשנתקל : ג
ב רמת־גן ברחובות טיול שעת
 יעץ במקל׳ נחש שלכדה אשה

יש בעתונים לכסותו המשורר
 גרם באש, ולהעלותו ובנפט נים

 להימלט הצליח שהנחש לכד
 החזקת את מנעה שהאש לאחר

המקל.
ש□ גניבת
 ישראל נשיא שהתבונן בשעה
הקאמ בהצגת בן־צכי יצחק

 החיים את המתארת קזבלן, רי,
גי קרקע היפואי, הגדול בשטח

 פעל התחתון, העולם של דולו
ב לאולם מחוץ התחתון העולם
 הקבוע הדגל מוט :המרץ מלוא

 בשעה נגנב הנשיא, מכונית על
הח הירושלמי ברחוב שחנתה

שוך.
גני על התרגז מכך פחות לא

 ד״ר למוסיקה המומחה שמו בת
 ־שטיי־ חנן בהמות) (לרפואת

וה החביבות ארשת בעל ניץ
 פירסם הוא :הקיצוני היקי מבטא

 של המודעות לוחות על השבוע
 לו אין לפיה הודעה פתח־תקווה

למו העממי המכון עם קשר כל
 באם־ה־ שנפתח ישראלית סיקה

ד״ר כאילו ושפירסם מושבות,

קרליבד
ך! י •י־ י לחיפת בזריזות,

 למכונית, שבועי טיפול יום הנהיג שצה״ל שם
 לאדם.״ שבועי טיפול יום להנהיג יש כך

״שידו ; ישראל קול מנהל זינדר, צכי
 לעבור היכול היחיד הדבר הם בערבית רים
.תקריות.״ ללא הגבול את

 נכי אירגון ראש יושב רשקס, משה
 למען במאבק מתומכיו כמה על המלחמה,

כ אלחם : בסיסמה דוגלים ״הם :הנכים
כגדי.״ ואפול ארי

מנהלו. יהיה שטייניץ
המק למתאגרף גם ציפתה גדולה הפתעה

 שבין פאלצ׳יאנאלי, אמאלטו צועי
עו צעירה, לבקר זמן מצא לתחרות תחרות

ב חקלאית בחווה המתגוררת מאיטליה לה
 בעל מאביה, כסף סכום הביא לה חדרה,
 את מצא הוא :באיטליה כלבו חנויות רשת

 עובדת צנוע, בצריף מתגוררת בת־העשיריש
המות לחיי לחזור תוקף בכל מסרבת בשדה,

בחוץ־לארץ. רות

השבוע פסוקי
 ההדרכה אגף ראש רבץ, יצחק אלוף

 :עתיק פתגם צבאי בבנם בצטטו צה״ל, של
קל של מכסימום לירות המספיק זה ״מנצח

זמן.״ של במינימום עים
 ציוני מנהיג סידבר, הילל אבא רבי

מק רק מכיר ״אני : לשעבר ארצות־הברית
 וזהו יהודים, לגבי אפלייה בו שאין אחד צוע

הרבנות.״ מקצוע
ה רבו גורן, שלמה משנה אלוף

.כ־ צה״ל: של ושחור־הזקן הממושף ראשי

 משה החזן עם למסיבה הערב מוזמנת ואני
קוסביצקי.״

כתבה) (ראה הזמרת־השחקנית סיפרה כן
 תמורת אחרים ולאמנים לה חייבת מפא״י כי

להסתד הבחירות לקראת באסיפות הופעות
 נוסף דומה וסכום ל״י, אלף 30 של סכום רות

בתש לפיגור הסברה תעמולה. סרטי עבור
 מתוך אלא רעות כוונות מתוך ״לא : לומים
 עסוקים.״ היו פשוט פיזור.

 ד״ר מעריב עורך גילה יותר רבה זריזות
 ב־ ־ קרליבן־ נבל) : (המקצוע עזריאל

 פירסום לאחר מיד שעבר, בשבוע ד׳ יום
)922( הזה בהעולם חייו פרשת

 סוף- לבלות נסע מכונית, על עלה
בחיפה שבוע

 בתואר החודש שזכה ז׳כוטינסקי, ערי
 :בו להשתמש אוהב אינו אך למתמטיקה ד״ר

ההג למשרד־הבריאות, קדמה ״קופת־חולים
 קדם הבריטי והסי.אי.די. לצה״ל, קדמה נה

שיטרית.״ לשר־המשטרה
המח כן־חנוך, יוסף השלום שופט

 ״רק : משפטים מאשר פחות לא ספורט בב
העבר התפשטות את להפסיק יכול הספורט

לספור עבריין כל להפוך יכולנו אילו יינות.
ל לחזור בידו מסייע ספק בלי זה היה טאי,

!״ מוטב

ת חילול ב ש
 הופעתה על מודעות פירסם שדבר לאחר

 (גנגס־ אבא עם באסיסת־בחירות המשותפת
 שו־ נשאלה חושי, העירייה) בבית טריזם
 מעריץ על־ידי דמארי (אשקלון) שנה

 דברי ״איזה : השיבה זה, בפירסום האמת מה
בידיעתי, שלא נעשה הפירסום !דבר שום

קישוטיות דון
המנ הקרואה הוועדה החליטה בירושלים,

 הרוח טחנת מסירת על העיר עניני את הלת
 לשורת כמועדון מונטפיורי בשכונת העתיקה

 העיקריים מתפקידיו שאחד אירגון המתנדבים,
בשחיתות. מלחמה הוא

ת דיפלומטיה שירו ש ב החופ
 מדינה אזרח השבוע התייצב אביב, בתל

 לו להעניק ביקש מדינתו, של בקונסוליה זרה
 ישחרר זה שדרכון בנימוק דיפלומאטי, דרכון
בעתודות. משירות אותו

יבשה הודעה
 על המקומי העלון הודיע מיכאל, במעגן
 שבועות שלושה במשך כי המצערת העובדה
הכו תחת לידה, בקיבוץ אירעה לא רצופים

״1 ״בצורת : תרת

 הוא ובו 506־451מ־ מכתב קבלתי
 שגבהו מסר הוא גבהו. את לתקן מבקש

 הנהו דבר של שלאמיתו בעוד ם״מ 1,62
שלי. טעות — חזור .165

 היסטוריה, :לפטפוט
וקולנוע

ר ,10.5 בן שהוא למובדה פרט ה ס  לי מ
ס תלמיד שהוא )922/628( ״ בחי תיכון בי

ה. במתימטיקה. ומתעניין פה׳ קול היסטורי
ט רוצה היה הוא ופוליטיקה, נוע טפ  על לפ
תב כך כ  או חיפאית .16 בת צעירה עם ב

תל־אביבית.

יופי לפני גיל
ת, שתי שלמיו ת ירו או ת שבי אמי חוה לבנו

צות )922/829( נילן את ציינו לא תיות  רו
שלמים שני עם להתכתב מני לא-ירו ש (רו

ה לא הו  זאת בכל שהם יתברר אם תתננדנ
שלמים). ת ידעו, הן ירו מ עו את, ל ש ז  לפר

 23־28 :הבחורים של הרצוי גילם את בדיוק
שאי את ת נו ת הן ההתכתבו שאירו  לנ׳נ־ מ

ם. טלמני

הקו על
ב מכתב תו ח כ ס ת אלוף בנו ף בבלו אלו ם ו  שו
.922/630מ־( קיבלתי ם הריהו ) כ פני ב ל
או : מלו

ב׳ ״לכב׳ תי נ  ידוע ואשר מפז... יקרה רו
תכבד הנני בזה רז. כל לה שלוח מ  את ל

ת בקשר זה מכתבי ת עם להתכתבו  חמד, ב
שר  חובה עליה לצמד... לי להיות תסכים א

ת להיות שמה — חיל ב ח אינו ו כר  להיות מו
דל אביגיל...  צריכה והיא הקו... ועל 1955 מו

פיה ר עיניים היו סנוו .לסחרר וראשים ל . 
ה נהדרת, תהיה גזרתה פי או ב ערת. ו במק סו

מו פזיזה.. ובמקצת עליזה צת כ  חובבת כן ו
ם ותקליטים, סרטים ם ספרי  ונם ובולי
ר מטה החתום אני דרך־אנב. נברים. מ בחו סי

בון. פטי ם חסון... כארז ונ מנ  רקדן אינני א
ת בכל אבל מדופלם עלו מ שלם... הריני ה  מו

״ 30 נילי בערך...

ומזד שלוש מספר
מרת )922/631( ה שהיא או תב  רע אלי כו

ת מתוך ה סקרנו מונ א ל רוצה היא במזל. ו
ת עצמה את הציג ר פ כו ה באלהים כ מינ א מ  ו

ר פ מכ ט ובמזל. שלש ב ד פר ת היא לכ ענ  טו
ת בהחלט. נורמלית שהיא ל כונ  להתכתב מ

ם חוץ הכל על אי ש שת היא ריאליים. מנו  דור
ם דברים שלשה רק טי עו ב שירצה מזה פ תו כ  ל

שך. שיהיה אליה.  ולא שכל. המון בעל מו
ל למעלה .18 סני

כקנקן להציץ נא
ד אדם שהנו טוען הוא ד בינוני בו  בהחלט ו

ם שתרצה זו ועל ).922/632(  אליו לכתו
טב להסתכל פרי להשיג כדי הקנקן. בתוך, הי

ם להיות עליה זו בילגיה יו רו ה. 18 של ב  שנ
שאים לבחירתה. הנו

יקצור כרינה בדמעה החורש
ם חי ).922/633( שו ה מ שם, תחת מ  הרו

שון החייל שהוא וי. המשתתןז הרא דו מ  הוא ב
ת. בעיקר מתעניין 19.5 בן רו ספ  ומבקש ב

ת. או תל־אביבית נערה עם להתכתב אי  חיפ
ת אר. לחרוש במקוב בו א תל־אביב רקו  לל
ת בלי מטרה. שרו ת אפ או ר לו ל פי ו סרט א
ב לחזור כז או .ועייח. מ

ריקודים מסיכות, חכרה,
 תל־אבי־ שמינית תלמידת היא )922/634(

אד גבוהה בית. ). 171( מ פ ״ ת היא ס עונינ  מ
שא כל על להתכתב א נו  לא מי <עם שהו

ת, על בעיקר ציינה) מנו ת. א רו ע, ספ לנו  קו
מוסיקה. תיאטרון הבת היא ו מסי חברה, או

ת וריקודיב. בו

ת אתה :נד מ א אמין רוצה ב רו שא פו ס  ? ל
עת אינני מצטערת, ת בול לו לו ג ג סו סה זה. מ  נ

שהו אולי אחר. מ
עסקים או לימודים

: תן ה אי הנ ר. בסדר נ טו פו כילדה היא נ מ
שת רגל רוקעת נקת אהבה שוקולדה. ודור  ב
שר תהיה לא בזו לו מאו פי ת. ששה א עו  שבו
שת היא אם מך דור ח מ ך את לזנו די מו  לי

ד *לשאתה שארה בעו בל אחת שנה לך שנ
מסרבת בד. שא ו ט. לד להנ דנ טו ס  כך הרי כ

ל ספק אין כן, לה. מניע תסבו ט לא ש  מע
כ להתנער עליך יהיה אולם הפרידה. מן

צאתו כלבלב המים. מן ב
תך אף על מיו סי  שהיא ההרגשה לי יש פ

עה תחזור אי. ללא בכני תנ

 ענין ככל אלי הפונים בל על
 פרוטה מאות חמש לצרף שהוא,

ככולים.
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שחקן .39 ;שיכון

 לכל כמעט .41 ;צעיר וקולנוע תיאטרון
 בידור אולם .43 ;טורף עוף .42 ; ספל

 .45 ;בתל־אביב צה״ל לחיילי ושעשועים,
 ; ?״ ויעל בכם ״.. .46 ;האוטומטי המנעול
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ט922 הזה העולם


