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ר ש ג ע . י . ת א ו ל ר ע פ ס מ י י ס  ה
רי ת פו ץ ל כ ש ם ת ל עו ה 932 הזה* ,

ב בךנון, הילל ש ; מו ן נ ח ־ ת אבישי כי

 הראו־ מאיר ! הנגב נע דואר גבים, בנקיר,
ת בני!  נתן !64 ברק מוצקץ, קריי
 מישקו־ ישבעם 1 7 הגיבורים חיפה, לוין,

 יוסף ד״ר !2 ד. ת. תל־אביב, בסקי,
שכים רמות מנהיים,  עמיגא, אברהם ; ה

 פרנקנטל, פ. !א׳ 26 בר־כוכבא תל־אביכ,
 תל־ ריגר, זהבה ! 9 ליברמן תל־אביב,

 רינה, יעקב ! 151 בנימין נחלת אכיכ,
.45 ד. ח. קריית-חיים,

ר ש ת ע ו ר ג י ל א ע פ י מ פ  ים ה
שבץ לפותרי 933 הזה* ,העולם ת

 השחרור מעלה חיפה, אבוחצירה, יעקב
 ארלוזורוב רמת־גן, הויפטמן, בתיה !15
 ; 240 הירקון תל־אביל, וימן, רבקה ! 76

 ! 3 סינא אבן חיפה, זילברמן, שולמית
 ! מסריק מוסד מפריק, כפר סוכמן, שאול
 ! 5 תבור כיאליק, קריית לובצקי, יפתח
 שטת־ ט. !37 קק״ל ירושלים, רון, רחל

 שפיגל, י. ! 22 השוק תל־אכיכ, ליכט,
ה, תני  תל־ שקדי, רותי < 23 סטרומה נ

כ .7 בית־יוטף שדרות אכי

שומת ם לכ לת :הזוכי
תישלח ד,פייס מפעל מחזוריות בגלל •

ה בראשית רק הזוכים לבתי האיגרות נה
הבא. חודש

אנשים
ט ע מ ה כ ל ש מ מ ־ ש א ר

ה מה  על כשהיה ? פרויד אומר הי
להע לבנון חיים תל־אביב עיריית ראש
 גולדה של מועמדותה את להצבעה מיד

 : רם בקול ושאל בלשונו נכשל מאירסץ,
ת כעד ״מי ר כ ב כשפרץ ?״ לבנון נ
 -סליחה, :עצמו את תיקן קולני, צחיק אולם

 28 לפני עצמי, אני בחרתי. לבנון בגברת
 גם היה בלתי־נעים למאורע קרבן שנה״...

 ראש־הממשלה, משרד מנהל קולק׳ תדי
 את בפניהם לגולל כדי העיתונאים את שאסף

החד הממשלתית התיירות חברת תוכנית
להת שביקש ברגע בראשה. עומד שהוא שה

תיו הכסא נשכר יישב, ח הזד והוא ת
 מנסים כבר אתם -אהה, : בזעם וקרא קף

.החדשה*. החברה את להכשיל  שמואל .
שעיה, כ. שמיל הקרואה הוועדה ראש י
הש קידם ירישלים, עיריית מקום את אה

 בבואו בן־גוריון דוד של פניו את בוע
 בירושלים קצינים קורם של הסיום לטכס

תו הממשלה.״ ראש אדוני -שלום :במלים
לד -צריך בן־גוריון, השיב כמעט,* סיף
 אתה -תוסיף ראש־העירייה.״ אדוני ייק,

ניצ תשובה ישעיה השיב לא,״ כמעט
.אחר. עירייה ראש נבחר ימים, כעב־ר חת, . 

 מתוארת ■בן־גוריון של אחרת מעניינת פגישה
אן אז היה אורחו זה: בעמוד בתמונה  חו
 לנשיא היותו בטרם עוד פילהו קאפה
הנ רצח לאחר בו שזכה תפקיד בראזיל,

 לאבד קאפה עומד בינתיים הקודם. שיא
ה הבחירות בעיקבות משרתו את כנראה

 עומד ג׳י. ובי. בבראזיל להיערך עומדות
 בעיק־ משרתו את כנראה, לעצמו, להחזיר

.בישראל. הבחירות בות  הארץ כתב .
במדי סיור השנה שערך סאמט, שמעץ

רש את סיכם העממית, הדימוקראטיה נות
ה עמוד, 300ו־ פרקים 32 בן בספר מיו

רי בשם אלה בימים להופיע עומד  מאחו
(שע הוותיק, העיתונאי האדום. הווילון

 עתונאי עב יחד דבר במערכת בשעתו בד
שה בשם צעיר  כי מבטיח שרתוק) מ
 שעית-נאי במידה -אוביקטיבי יהיה הספר
להיות.״ יכול בורגני עיתון של אזרחי

★ ★ ★

ד חו ם, ל מי כ ם ■חד ח שי פ ט
ה הנספח של היפהפיה הבלונדית אשתו
וולאדימיר בישראל בשגרירות סובייטי

ע פסוק■ בו ש ה
שצי כפי בן־גוריון, דוד #

 האמרי־ הרפורמי הרב על־ידי טם !
ביר במאמר זוינר הרברם קאי !
ביש והקימו -בואו : קומנמארי חון !
 יראה ריפורמי. בית־כנסת ראל !
 מלבדם אחר מה דבר הנוער =
הי מכירם אני בישראל). (הדתיים =
שוכן.״ אלוהים אין רובם, בלב מב. 
כנ מרדכי מפ״ם ח״כ . ן
על עיתונאי לשאלת בתשובה טוכ, ן
 -מפא״י : לקיאליציה מס״ם הצטרפות §
 8 בני־ בעד דטי־מפתח מאתנו דיישת |
י סתנו.״ |
שה מק״י ח־כ , ן  ן סנה, מ
 ! או הדתיים אם לשאלה בתשובה 1

 9 לקוא־ שותפים יהיו אחדות־העבודה
 1 משר־ אלון ויגאל -אלוהים :ליציר.

ן שר,■זב־ כפי אגרון. גרשון . ן המעמד.״ אותו את תים 1
 ־ שנבחר לאחר בעיתונות דבריו רו !
 ■ תש־ -אם :ירושלים לראש־עיריית 1
 !! היא המדינה אם ישראלי אזרת אל 1
 ן בע־ היא כי לך ישיב כור־היתוך, *
טיר־לחץ.״ צם ₪ אן . ן | במסיבת ושומאכר, דזיג
 1 החד־ לתוכניתם שקדמה עתונאים 1
 !! ל־ באריטון בין ההבדל -מה : שה §
 1 בא־קט־ אידיוט, אותו זהו ? טינור !
ן מי צרציל, ווינסטון סיר . ן נמוך.״ יותר אחת בה 1
 ן -קשר, : בריטניה ממשלת ראש שהיד, !
 1 מאו״ עושה כשאינך שקט, להישאר !
מד-״ |

 הבול- בשגרירות שנערכה במסיבה : דה
 הבול־ חג־העצמאות לכבוד בישראל גארית
 כדרכו, שלונסקי, אכרהם פיזר גארי,

 גבינת־עזים, לו כשהציעו לשוניות. פנינים
: ולראייה בינלאומיות. הן -העזים : אמר

 קומונ- קאפיטל־ןןזים, סוציאל-עזים,
 השרים נוהג על ביקורת במתחו עזים.״
 הזדמנות, בכל ארוכים בנאומים להרבות

 בל־ -איסתרא הפסוק את קל בשינוי ציטט
 מקשקשת בכד (מטבע קריא״ קיש קיש גינא

 כלגינא ״מיניסטרא : ל והפכו לרוב),
 על דעתו את בהביעו קריא.״ קיש קייט
 של פטק־דינו את ציטט הישראלי, הנוער

 אחד ״כל : הגרמנים על היינה היינריך
חד כולם אולם חכם, לחוד מהם  י

.טפשים*.  החמש, בת אן הנסיכה .
,השנייו אליזכט בריטניה מלכת של בתה

תה כן־גוריון קפה עם קפה שו
ויורדים עולים

בצ למוסקבה, מכבר לא יצאה צ׳רנוכ
 בואה שלפני צ׳רנובה, מרת לילד/ה. פייה

 במוסקבה המזרח למדעי במכון למדה ארצה
כא אומללה היתד, מאד, ספרותית ערבית

מסו איננה כי ארצה בביאה לה התברר שר
היו הערבי, הפרולטריון עם לשוחח גלת
.מאד. מדוברת ערבית רק דע  הנספח .

מיכ הסובייטית בשגרירות תרבות לענייני
 עסק ועברית, ערבית המדבר פופוכ, אל

 כתבי־ של תצלומים סרטי 26 בהעברת השבוע
 לנין על־שם במוזיאון השמורים עתיקים יד

 שר־החינוך־וה־ •על־ידי שהוזמנו במוסקבה,
.דינור. בנציון תרבות שלונסקיא .

 הניו־ של ראשי במאמר למחמאה זכתה
 תופרת שהיא על טריביון היראלד יורק

 וקטן הולך אלה -בימים מלבושים. לעצמה
 את לעצמן לתקן היודעות הנסיכות מספר

.העיתון. התלונן הגרבים,״  של ספרו .
 צ׳נורל״, ליידי של מאהבה לורנס ח. דוד

 גרם שנים חצי־מאה לפני לאור שבצאתו
 (בשל במוסר כפוגע והיחרם רבתי לסערה

 אשתו את ששלח נכה על המספרת עלילתו,
 לו שיהיו כדי זר, גבר עם לשכב ביודעין
 הראשי כשבתפקיד עתה יוסרט — ילדים)

דר־ דניאלה הצרפתית הכוכבת מופיעה
ה. יי
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