
אנשים
השבוע פסוקי

ל בתשובה גולאנד, יוסף הפזמונאי
 :מפלגתית באסיפה הופעתו לאחר שאלה

 תיאטרונית הצלחה בין מכריע הבדל .יש
ש ככל מצליח התיאטרון מפלגתית: והצלחה

 מפלגה ואילו ומציאותי, ריאליסטי יותר הוא
תיאטרלית.״ יותר שהיא ככל מצליחה

 ה־ אחדות ח״כ כר-יהודה, ישראל
 בן־ של ״תוכניתו :בחירות באסיפת עבודה
 למצב שאיפה היא אזוריות לבחירות גוריון

בדורו.״ והאחד אבק־אדם רק יהיו שבו
ה ״אחת :קארול מארטין הכוכבת

מ בעלה את למנוע אשד. יכולה בהן דרכים
להר הוא שלה, החדש הכובע למראה לצחוק

החשבון.״ את קודם לו אות
עתונאי עם בשיחה קיי, דני ■הכוכב

פקאן וידיד הררית שחקנית
ה האורות, בעיר חוז

 באולם הופעות לשורת בואו לאחר בריטי
 להצליח הרוצה .אמן :בלונדון פאלאדיום

 את לחבב עליך אולם אנשים. לאהוב חייב
אחרים.״ לחבב שתתחיל לפני עצמך

וקוף עורבי□ י1ש
 בסכסוך להתערב בריטניה של נסיונה את

תי כמתווכת עזה רצועת על הישראלי־מצרי
 כאדר יוחנן ד״ר המפולפל חרות ח״כ אר

עור שני בין לתווך נקרא קוף : עתיק במשל
 סרס משותף. גבינה נתח חלוקת בדבי בים

 אחד אך לשתים, הגבינה את הקוף־המתווך
 להשיב הקוף החליט יותר. גדול היה החלקים

ה החלק מן נתח ובלע כנו על השוויון את
 קטן זה חלק נעשה מכך כתוצאה אך גדול,
ה מהחלק שני נתח הקוף בלע לכן יותר.
 כשראו לראשון. להשוותו מנת על שוב אחר,

 והחליטו חמס זעקו הדבר, שכך העורבים
ש טען הקוף אולם השארית, על להתפשר

 וחיסל מאמציו על שכר־טירחה גם לו מגיע
 התיווך בהצעת :באדר מסקנת הנותר. את

 עזה רצועת את לבלוע דרך בריטניה מחפשת
בעצמה.

 שגריר דעתו את הביע לא־מדיני עניין על
 בתשובה אכן. אכא בארצות־הברית ישראל
 ב־ יש .האם :אמריקאי ספורט כתב לשאלת
 ו־ הכדורבסיס כמו מלהיב ספורט מולדתך
 .הספורט אבן: השיב י״ האמריקאיים הראגבי

 התגבשות. של במצב עדיין הוא הישראלי
סבו וטניס. כדורסל בכדורגל, משחקים אנו
 הוא הלאומי. לספורט יהפך הכדורגל כי רני

ה הכדורבסיס מאשר יותר הרבה מלהיב
אמריקאי.״

 סיפרו אחרים מלהיבים ספורט סוגי על
 ד״ר הלאומנית סין נציג גם משאל באותו

ה הספורט כי שמסר טסיאנג, טיננפו
 בו שליחים מירוץ הוא בארצו ביותר אהוב

 נהרות גם בשחיה לחצות המתחרים חייבים
ש חאדידי עוני עיראק ונציג ואגמים,

 סוס על רכיבה הוא שלנו ״הספורט : אמר
 היא נער כל של שאיפתו ולהטוטי־רכיבה.

 שנהפך אציל, ערבי סוס לעצמו ולאמן לרכוש
ביותר.״ הקרוב לידידו מכן לאחר

ופסנתר נשים שתי
 הקאמרי שחקנית של להצלחתה נוסף הד
ל השבוע הגיע הררית (.העינים״) חיה

ל הוזמנה מקסימת־פסטיבאל־קאן : ישראל
 במשך להופיע פאריסי, תיאטרון עם חתום
בעיר־האורות. התיאטרון במת מעל שנה

 הוגש משעשע שי
 הסובייטי לשר־החוץ

 וויאצ׳ם- גזוז־השפם
בש מולוטוב לאב

 בעיר שערך סיור עת
ב שיין האמריקאית

 העשור לעצרת דרכו
 בסאן- האו״ם של

 עיתונאי :פראנציסקו
 לשר- העניק מקומי
פור על המקפיד החוץ

 כובע לבושו מאליות
 רחב־ אמריקאי קאובוי
 מולו- תגובת שולים.

 נחמד ״הכובע : טוב
מאוד.״

 ניצל מעשית למטרה
 עיריית ראש סגן

יש אגודת נציג חיפה,
 והבלתי־ השמנמן ראל

ב מגולח ק ע ץ י  בי־ כ
כשנו אחר. קור־אורח

 העיתונאים שכל כח
 לכסות באו החיפאיים

 לראש הפנים קבלת את
 רו־ ניו־יורק, עיריית
הח וואגנר, ברט

 לידיעתם להביא ליט
 תוך כי זאת בהזדמנות

ב יוקצה מספר ימים
מ שטח החיפאי חוף
ע לרחצה סגור יוחד
נש דתיות. נשים בור
 הגברים מקופחים: ארו

 לפי הנאלצים הדתיים,
 בחברת לרחוץ שעה

בלתי־דתיות. גברות

אח דתית אישיות
 הרב של רעייתו רת,

הרצח: יטרח הראשי
 הפסיקה מדוע גילתה

 מדאבלין ארצה עלותה מאז פסנתר על לפרוט
 רב בעלה שימש בו מקום אירלאנד, בירת
 אין שני בית חרב מאז : שנה 18 משך ראשי

בירושלים. דתיים בבתים מנגנים
 מבקר רעיית גילתה בפסנתר שונה עניין
 נזכרה השבוע מוזס. מרגריטה המדינה
אר לעלות החליטה כיצד משפחתית במסיבה

 ציוני לעסקן פנתה ,1921ב־ (מגרמניה) צה
 ביקשה מתם. ליגפייד ד״ר בשם צעיר

 זה במקום קיבלה כפסנתרנית, ארצה לעלות
כאשתו. ארצה לעלות הצעתו את

ותפקיד כוכבי□ שני
 דולאר חצי־מליון בסך פיצויים תביעת

 פראנק כוכב־זמר על־ידי השבוע הוגשה
גימ חניך ההוליבודי המפיק נגד סינאטרה

 שפיגד. סם התל־אביבית הרצליה נסיה
 תפקידו את בשעתו לו הבטיח שפיגל :טענתו

הכרך. חופי בסירטו כראנדו מארלץ של
 ססיל האגדיים המדים חובב אחר, מפיק

 שלם רובע לסלק השבוע הורה דה־מיל, כ.
לח פאראמונט, חברת של בעיר״התפאורות

 עשרת בסרט שיופיע אגם־ענק במקומו פיר
 המתאים ברגע יתרוקן כים־סוף, הדיברות

בחרבה. לעבור ישראל לבני לאפשר כדי
 בהפרעות נתקלה שונה אמנותית הופעה
 יליד הצייר שכתב היחיד המחזה :חמורות

 השלום) (יונת צרפת-פאכלו ותושב כפרד
 נפסל בזנבה, שנתפסה תשוקה פייקאסו,

 בירת באמסטרדאם, הצנזורה על־ידי להצגה
 אשה הופעת מחייב המחזה :הסיבה הולנד.
הבד. על ערומה

טו ישראלי סרטים מפיץ זוננפלד. או

923 הזה העולם

ת סמל כז האי

עמגי־הטעם בחירת
ך מיזצרת ר ד ת ב עי מד

ק ב ט ל מ ש ן ב י ד ע
ת על ת פיית־מסננת ב גייני הי

ת1פר 400 ת1סיגרי 20 ט!
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 הגדול: המשפט
הסטנו פרשת
ח א מ

ברת עמנואל
 למחרת ק בש יופיע

פסק-הדין מתן

צילומי□ 25עמודי□ 225
 המעולה הכיס בהוצאת

המפורסם האהבה רומן
סימנה ורז* ז
שחור היה השלג

-צוהר־ הזצאת
ם 223 די מו י 1.200ע ״ ל


