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כן־גוריץ לדוד מקורבים מקורות : איש ידע לא זאת את תקועה עצם

ג׳י. בי. זכה קסטנר במשפט פסק־הדין פירסום לאחר יום כי מסרו
״רדו״) ישראל זה ה ה השדה״בוקרי. בצריפו בלתי־צפוי לביקור  נר סט ל! רודולןז (
 ג׳י., בי. תשובת החרפה. מן אותו יציל כי שר־הבטחון לפני התחנן הסיפור שלדברי עצמו,
ה!... באצבעי אף זה בעניין אגע ״לא היתה: הסיפור, מסיים טנ ק בנאומי לב? שם מי ה

צח־ הממשלה ראש קרא המשבר, וחיסול החדשה הממשלה הרכבת לאחר ישראל,
 שר־ של לשמו כשהגיע רק נתקל בשטף, הממשלה חברי רשימת את שרת מש־ הדיבור
כן־ כ... ...3 הבטחון

ווו!ווווווווווווווו!וו!וווווווווווווווווו  היתד, כאילו גוריון,
ענ בגרונו. תקועה עצם

 של לטיפולו מתאים יין
.פרויד? .  מעניין פרט .

 של הביוגראפיה מתוך
ה במאי גרוס, נתן

 גבע חברת של סרטים
פר בכמה השבוע שזכה

 דבר פרם בתוכם סים
 בטרם : ותסריט בימוי על

 חמש לפני לישראל בוא•
המ גרוס עסק שנים,

 ו־ קלוש־השער מושקף,
 כתרגום האדיב־מטבעו

נח חיים שירי רוכ
והוצא כיאליק מן

בפולנית. לאור תם
בוואר האחרים עיסוקיו

 : המלחמה שלאחר שה
 פאקולטות שלוש סיום

 — וכמיבן באוניברסיטה
.סרטים הפקת .  ראש .
באר־ הזה העולם משרד

1השבו פשוק■
בשנות• שלדנסקי, אכרהם המשורר •

 העולם ״כל : בעיניכם כטוב מתוך של,ספירי פסוק
שחקנים.״ מכמה חוץ — שחקנים האנשים וכל במה
 שר־הפנים שהיה מי גרינכוים, יצחק •

 בחלוקת מאז והסתפק (הראשונה), הזמנית בממשלה
 על בתגובה למרחב, לבין המשמר על בין מאמריו

 ללכת ״במקום : בה מעירב שהוא קסטנר, פרשת
 לבחירות אצלנו הולכים לעתיד, מצע עם לבחירות

 תימשך, זאת שיטה אם העבר. של היסטוריה עם
 ,ייקראו הבחירות שביום לכך להגיע הדבר עלול

 היה פלאביוס יוסיפ-ם אם להכריע הבוחרים המוני
לאומי.״ גיבור או בוגד
 לאחרונה שנתפסה אלן, וורה הכוכבת .

 הראש על העמידה לתרגיל ובמיוחד היוגה לת־רת
 הראש על עומדת אני כאשר ״רק : תמונה) (ראה
ישר.״ יותר או פחות ההפכפך עולמנו לי נראה
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 גש נ בסאן־פראנציסקו האו״ם של העשור עצרת בפתיחת כי מודיע, הורוביץ דוד הברית צור.
 מולוטוב ״מר :לו ואמר מולוטוב מיכאילוביץ וויאצ׳סלב הסובייטי שר־החוץ אל

 לוועידת ההכנות ועם העולמית המדיניות באופק המצטיירים המעודדים הסיכויים לאור
 שד הגירתם בעיית עד דעה דהכיע מוכן היית האם בג׳נבה, הגדולים ארבעת

 היהודים, מיליוני וחצי דשנים כמיוחד מתכוון אני ? סובייטיים אזרחים
 של היחידה תשובתו בישראל.״ לקרוביהם להצטרף שמחים היו מהם שחלק
!׳• רבה ״תודה : חמור־הפנים מולוטוב

* * *
ההיסטוריה

הוזרת
 מפא״י ח״כ את גינטדמניות בעודף להאשים אפשר אי

 ביותר האחרונות הישיבות באחת :כר־רב-האי דוד התוקפני
מיימון, עדה לסיעה חברתו על ללגלג לנכון מצא הכנסת של

 בצד לשון־נקרד, הניסוחים לאחד לצרף כמנהגה שדרשה האשה, לזכויות הקיצונית הלוחמת
 חברת רואה זכר, לשון שמזכירים פעם ״בכל :בר־רב־האי מיד הגיב הזכר. לשין

של אשתו ארלוזורוב.. פימה הזכר״... מפלצת את לפניה מימון הכנסת
ידיד באזני השבוע התוודתה ישראל, בקול כיום העובדת היום, עד שקט לא שדמו הנרצח

 אינם המשפט אודות האחרונים הפירסומים כי ,לתיק
 ע לנס רוצה ״הייתי :כתפו על גנחה נחת, לה גורמים

.'חוץ־לארץ״ .  העלה משפט מאותו אתרים נות זכר .
 בביתי זמן־מה ששהה זליגמן, מקם הדין' ע-רך

 הערבי של בחברתו למעפילים, סיוע בעלן הסוהר,
 דעתו אל־מג׳יד. עבד ארלהורוב, ברצח שהודה

 בבית היחיד האסיר היה הוא :זליגמן של
 רצה ביצע כי מעודם הכחיש שלא הסוהר

 של שליתת־הרעב מימי אחר, מרעיש גילוי ..
 ראש־עיוייית השבוע גילה ,1946ב־ היישוב מנהיגי

 בשעת כי שסיפר קרי״יצי, אברהם רמת־גן
נת■ לשובתים מארגניה הגניבו השביתה
 מתנגד קריניצי, במגבות... הבויים חי-בשר

 מעצרו בשעת כ• גם אמר לשביתות־רעב, עקרוני
 אלוף פון־ווייזד. זאב ר ד׳ ל■ הציע בלאטרון

בשביתת־ לפתוח יום), 28( בישראל שובתי־הרעב
 ם שהאנגל בתנאי ״מסכים, :קריניצי השיב רעב.

. ולא ישבתו, . . ! י  ח*שי אבא אחרת, עיריה ראש אי
 לכן קודם כבר שמע כי ידיד באוזני השבוע הודה ן

־ חוש אבא : הבדיחה לו. לספר שרצו ,בדיחה
מע־ שהוא מפני הדתית, לחזית להצטרף

י — הבא העולם את דיף
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 התיאטרון שחקן : הקים

(הקמצן) אברהם הקאמרי
ף, ס ־יו  יודע בצרכת, במסע־לימ־דים עתר, השוהה צן

 ,0בפ.־י פאטאשו הלילה המועדון בבקרו להשתעשע. ג:
 ביו־ באלט בריקוד התחרות שעה אותה נערכה בו

 לבש. מכנסיו, את בן־יוסף הפשיל הלקוחות־הגברים,
לקח ,שקופה ממלמלה חצאית־באלרינה מעליהם

- וראשוןדוא בתחד-ת
. שמפאניה בוק מספרת מוינה אחרת, עה יד .

 הביע ניהרו ג׳ואהרלאל הודו ממשלת ראש כי
 ארבעה הסרט את לראות רצונו את לביקור בבוא־

 יוסף הקאמרי שחקן כזכור משתתף בו בג׳יפ,
 עיניו במו לראות ביקש מכן לאחר ידץ. (קזבלן) ,

 רכב כי התברר מארחיו של תדהמתם ולג־דל |ג׳יפ,
בקושי להשיגו. ואין באוסטריה משימוש יצא זה

בפני להציגו ומקולקל נושן גייפ נמצא
אלן כוכבת

יותר או פחות עול,ס

 ליאופולד בג־יפ ארבע של הבמאי אגב, .. האודה
 ומביים בישראל עתה הוא גס שוהה לינדברג, ,ן

אטרון; . המירה המחזה את הקאמרי בתי .  אחר אורח .
 יוסף הוא הקרובים בימים לישראל להגיע העומד 1

 מאז בלונדון שנשאר ישראל, ונבחרת תל־אביב מבכי של הכד־רגלן מרימוביץ, (״•וסלה״)
עם יחד ארצה אתו מביא והוא הלונדוני, בערפל סיף סוף מאם באנגליה, קבוצתו ו׳ייר

מרימוביץ. נדי השם את לשאת העתידה לונדונית צעירה גם המיזוודות

 לקורא■ במיוחד ערוך לצרכן ׳ח דו
נאור דנת ■ד■ על הז־״ ״העול□
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לקנות
הלבשת

¥מ ויקטור האלגנטית החנות • 1 0 7 0 
 את לייצר התחילה 6 בן־יהודד. ברחוב

ט- האמריקאיות הניילון לצות ח ט ק ס אן  דז
 צריכה שאינך חולצות הן אלה עממי. במחיר
 כמו איטלקית. מתוצרת חולצות גם יש לגהץ.

מב לרשותך ויקטור החנות מעמידה כן
 לגברים, אמריקאים מכנסים של גדול חר

 לגברות רבעי שלושת ם ומכנס חולצות
האחרונה. האופנה מן ובגדי־ים

קו החנות בעלת • ס ר  בפנת בפסג׳ פ
 מכבר לא שחזרה ופינסקר אלנבי הרחובות

 הביאה ולונדון, פרים בניו־יורק, מקיף מכיור
 :האחרונה האופנה של המודלים את עמה

^10 ם, קייצ מבדים חמודים מכנסים .1? 
5\׳0;>5  וארוכים, קצרים רבע• שלושת £

 וג׳קטים ״1955 ״גמנסיה דוגמת על נוסף
 אחרת הפתעה רחבים. למכנסים מיוחדים

קו של ס ר אינטרלוק. חולצות :פ

 כרומכרג האלגנטי בבית־המסחר •
 את לרכוש גבר כל יוכל 6 שינקין ברחוב

 מידה לפי — טעמו לפי החדשים המכנסים
 נאים, רפיה מכנסי הקיץ. עונת לכל ומוכנים

ול קיץ מעיל עם לגברים וארוכים ם קצר■
 וקצרים ובעי שלושת מכנסים — גברות
פתו חולצות סקוטי. צבעוני ומבד מרפיח

 במחירים הכל האחרון. הסגנון לפי חות
נוחים.

 קצרים, מכנסים ת הנער. ולכל לבנות •
ביו חדשים ם דל מ וארוכים, רבעי שלושת

 ובגזרה שונים בגוונים צבעים, בשלל תר
 את היפשר אצל לרכוש אפשר מעולה

.29 בנימין נחלת ברחוב דיאמנט

 לגברים לגברות, לים הלבשה מבחר 0
 את שלם. החנות עבורך הכינה ולילדים

 ובמיוחד ראש עד רגל מכף להצטייד יכ.לה
ההל סוגי כל דיבה. מתוצרת הים בבגד
 משחקים של גדול ושלל הספורטאית בשה

 שגם: החנות של הסניפים בשלושת נמצאים
 — חיפה ;108 אלנבי רחוב — אביב תל

העירית. בנין — ירושלים ;39 יפו רחוב

נערי□

 גם מלבדן ערב. לשמלות במיוחד אמות
ולחוף. לעיר פתוחות דוגמות

ת גמישות • ריזו בדוג לך מובטחות וז
בר נימרוד של והחדשות הנועזות מות
 דויד״. ״ארמון קולנוע ליד ,185 דיזנגוף חוב
 הסנדלים את להשיג אפשר כימרוד אצל

^0- פלכסופדיק סוליית עם היחידים ^£1 
£ 0 1  החדשוה הדוגמות לכל נוסף ?0

לקיץ. פתוחים ונעליים סנדלים של

ומתגות עד״□
 נתבקש תשס״ו היופי מלכת בהכתרת •

לון ג ס ו נ להכ לאשה השבועון על־ידי ע
 מלכת את הקודמות, כבשנים השנה, גם תיר

התכ סלון תוצרת המסורתי בכתר היופי
קוש האחרות המועמדות 22 ענוג. שיטים

 ופי ה ומלכת הסלון תכשיטי במיטב טו
 המלכה את הכתירה פאר אביבה תשי״ד

 שחנותו ענוג, בכתר כרמל אילנה החדשה,
.34 שינקין ברחוב

 בחירף בריאות על לשמ.ר ברצונך אם •
 רכשי אופנועו, על היומיומיות בנסיעותיו

 ,90 הרצל רחוב מנחם, אצל רוח מגן לו
 מכת נגד ביותר היפה המתנה היא זאת

ם שמש, ח מנ  ביותו נוחים כסאות גם יש ל
לאופנועים.

 לאן יודעת ועדינה צעירה אשד, כל •
 העדינים התמרוקים את להשיג כדי לגשת
 גדול מבחר הקוסמטיקה. דברי וכל ביותר

 חוץ ותוצרת הארץ מתיצרת מי־בושם של
 ¥£11־2 וייץ המושכת ת בחנ נמצאים
.86 אלנבי ברחוב

וכר*־.ב־ת רהיטי□

לעונה, מיוחד הצמר גי אר מבחר •
 בדאון אצל תמצאי ביותר המעולה הטיב מן

כל .43 בנימין נחלת ברחוב כילד את
הארץ מתוצרת צבעים בשלל הבדים גי ט,

 ולכל לך זאת׳ בחנות תמצאי חוץ ותוצרת
 המחירים המשובחת לאיכות נוסף משפחתך.

ביותר. נוחים גם

 בטעם ביתו את לרהט הרוצה כל •
 ברחוב הנמצאת זוזובסקי א. לחנות יגש

 את למצוא אפשר המערכות בין .39 הרצל
 ונאה חדיש מצמר רפוד עם הקלוב ספת

 את המשלימה ספה בחירתך, לפי ובצבעים
 כן כמו האחרון. הסגנון לפי הסלון הוט ר

נח איכל וחדרי שינה חדר למציא אפשר
מדים.

 את תבקרנר, ומעודן טוב טעם בעלות 0
ב החנות ו ם ט ע  אלנבי ב ברח אשר ט

 הכי בגזרות נעליים תמצאנה בד, — 60
 האישי. והטעם הלבוש לפי ובצבעים חדישות
 בכל נעליים, להזמין גם אפשר טעם בטוב

ה במחירים — טעם כל ולפי הצבעים
רגילים.

 לויי;־, לרהיטים החרושת בתי ותיק •
 במסורת ממשיך 43 הרצל ברחוב שטין
 רהיטי של האחרונים המודלים את ומוציא

 שבמרכזה נאה שינה חדר מערכת בית.
 עם אוכל וחדר נוחה כפולה מיטה עומדת
מומחים. של תרשימים לפי העשוי מזנון

 הופיע לו צפית שכה הניח הכסא •
 בית'בחנותם רהיטי של הגדול המבחר בין
 דיזנ־ ברחוב דשות׳ גוהרי האחים של
 ספסל׳ קליעה, עבודות ני מ כל .128 גוף

 העדין הטעם לפי הול ופינות נחמדים פינה
 משפח/־ שכל פלורידה וכסאות שלחנות

 נוחי את מחפשת היא אם לרוכשם חייבת
תה. יו

טעם (ולבעלי) לבעלות הנעליים סלון

לברי גם אם כי נעלך ליופי רק לא הדואג
 יד בתפירת קיץ נעלי מבחר רגלך. אות

ומות קרוקודיל מעור עשויות אמיתית,

 למצת אפשר החשמל צרכי כל את •
 מכי־ — 106 אלנבי ברחוב אלדד בחנות

 רדי למקלטי עד חשמלי ודוד לבישול ריים
 החרושו בתי כל של האחרונה התוצרת מן

 לקשו העשויות נחמדות נברשות גם בארץ.
 באדר! למצוא תוכלי שלך השינה חדר את

 לעזו המוכנה העממיים, המחירים בעלת
נוחים. בתשלומים רכישה על־ידי גם לך




