
אנשים
ם סי סו ם ה בי הגנו

 גילוי לאחר מיד כששון: נפט נפט
 שמועד, בירושלים נפוצה בחלץ, הנפט מעיין

נפ פרץ שר־החקלאות כי רצינית) (לא
 לנפט-לי... שמו את מעתה ישנה תלי

ו יום ביום־הבשורה, אירע אחר מעשה
 אשכול. לוי האוצר לשר שעבר, בשבוע

 רופא- אצל לטיפול הלך הממושקף השר
 לו סיפר שלו׳ השיניים

 ב־ רק הנפט גילוי על
 כשהתרעם סוף־מעשה.

 השו על הנרגש הרופא
 דר את ממנו שהסתיר

 שעה החדשה בשורה
 : אשכול ענה ארוכה כה

 ידך שמא *חששתי
 התרג׳ מרוב תרעד
.שות״ . יוב במסיבת .

 השומר סיפר ,85ה־ לו
 הישיש הפתח־תקוואי

 אחת שפירא אברהם
שהו המעשיות ממאות

 לתהילה* שמו את ציאו
 בלוויית יצא אחד, יום

 זוג לחפש רוכבים כמה
 מאורחת שנגנבו סוסים

החבו פתח־תקוואי. אכר
 בדו למאהל הגיעה רה
 הל במיטב נתקבלה אי,

ה על־ידי נסת־האורחים
אור את שכיבד שייך,

 צלוי. בכשריכבש חיו
ממו שחור וקפה אורז
 עברו, ימים על ימים תק.

 את שאל שהשייך מבלי
 רוצים הם מה אורחיו
 השמיני; ביום ורק בעצם׳

 ל השיחה כשהתגלגלה
ה לעניין דרך־אגב אילו

*ח :השייך אמר סוסים,
 זאת לי אמרת שלא בל

 אח לבואך. הראשון ביום
.עליהם״ שמעתי ולא ראיתי לא הסוסים . . 

 בעולם החשובים האנשים 100 ברשימת
 האמריקאי לוק בשבועון השבוע המתפרסמת

 בן־גוריון דוד :ישראלים שני נמצאים
היהו מספר פוכר. מארטין ופרופסור

סגן :בתוכם ,15ל־ מגיע ברשימה דים
 לןא־ דאזאר ברית־המועצות ממשלת ראש

 ד״ר הפניצילין ממציאי אחד גאנוביץ,
לש צרפת ממשלת ראש וואקסמן, זלמן

 לאור המוציא מנדם־פראנס, פייר עבר
זולצברגר, ארתור טיימס ניו-יורק של

 סארנוף דוד גנראל ר.ק.א. חברת מנהל
ד״ר ילדים שיתוק נגד התרכיב וממציא

.סאלק יונה . : לגלות מותר עתה .
 ד״ר הארץ מערכת חבר של להלחייתו

 מותו ערב שנתפרסם המנוח, קרן, משה
 את בחריפות התוקפת מאמרים סדרת בשל

 הלוי בנימין ד״ר השופט של פסק־הדין
 זרי־פרחים השאר בין הגיעו בפרשת־קסטנר,

 מערב־גרמניה ממשלת ראש מאת מוטסים
 מערב־גר- נשיא אדנואר, קונראד ד״ר
ושר־החוץ הוים תיאודור ד״ר מניה

.פון־רטנאו הוגו המערב־גרמני .  שתי .
 השימושי ללכסיקון נכנסו לא־רגילות מלים

 עם בישיבתו אותו כששאל :ג׳י. כי. של
ם הארץ עורך הפרוגרסיבים נציגי שו ר  ג

 את בעתיד לצרף כן מ! יהיה אם שוקן
קצ הנשאל השיב העתידה, לממשלה הצ״כ
 חום- את וסהלאן!״... ״אהלן רות:

 יוסף הקאמרי שחקן ניצל הקצרה שת־הקיץ
בחפירות- מקיף לביקור בין־השאר, ידין,

 ד״ר רכ-אלוף אחיו מנהל אותן חצור,
ידין. יגאל

* * *

ם שו־יפת ליז א רי פ מ אי ה
 השבוע קיבלה דמארי שושנה הזמרת

 בורמה מראש־ממשלת אישי מכתב־תודה
 ארוך התקליט את במתנה שקיבל נו או

 את ושיבח חזר נו או שיריה. של הנגן
 תנ״ך ספרי חילק בו חגיגי בטכס הזמרת
בי הוא בראנגון. היהודית הקהילה לראשי

לק זאת בהזדמנות קש
 תנ״ך פרקי באוזניו רוא

 ״צלילי :באמרו בעברית,
 וכן עלי, חביבים השפה

שירע* לשמוע אוהב אני
.רבים״ עבריים . ב .
ראש־הממש' את הקדימו

 החזן הצליח העתיד, לה
 להקים גלאנץ לייב

 בבית־וד קואליציה־זוטא
בתל" תפארת־צבי כנסת
התי לפני עבר בו אביב,

 ביז נמנו מאזיניו על בה.
יושב־ מפא״י איש השאר
ף הכנסת ראש ס  יו

עי ראש שפרינצאק,
 הצכ״י תל־אביב ריית

תנו וראש לכנץ חיים
 כ מנחם החרות עת

ץ, ממנהי רבים מלבד ג
. הדתית היהדות גי  י .

 ישראל מפ״ם ח״כ
נג קבוץ חבר כרזילי,

 השבוע התנגד לא בה,
אמריק בסיגריה להתכבד

 בהנאה אותה הצית אית,
 לשרוף ״מצווה :באמרו

.האימפריאליזם״ את . .
גל• מזרע, קיבוץ בעלון

 התפרסם ראש־השנה, יון
 אח ״שחררו בשם: מאמר

מר הקיבוץ לקבר כשהכוונה שלנו!״ מרדכי
 כלו:! אשר מפ״ם של ממנהיגיה אורן, דכי

.בפראג בבית־הסוהר .  זכה לראש־השנה .
 במת־ טוכיהו דוד באר־שבע עיריית ראש

 הארץ, חוקר ווילנאי, זאכ ד״ר נת־חג.
 באר ראש־עיריית של עתיק ציור לו שלח
 ליד עומד כשהוא דורותיים, מלפני שבע
 הציור העיר. מנכבדי כמה בלוויית מים באר

 גרמני צייר על־ידי שנר, שמונים לפני נעשה
 זאת בצורה והנציח בארץ־ישראל שוטט אשר

העיר. אבות את

.ספרים
מקור

ה ח פ ש ר מ צו מ ב
 !אותך אבלע אני ■' איתר אשיו ״אני

 מעט עוד !אותך אוכל אני 1 אותי אכול
 אותי החזק טובעת. אני לא. לעוף. אתחיל

 רוצה. שאתה מה לי עשה ! תעזוב אל חזק.
 עכשיו. מוכנה אני תרצה• שאתה מה כל
 אל לא, הפקר... כולי אני שלו• כולי אני

עכשיו עכשיו. כמו כן. קצת• עוד תרפה.
״אהובי הה, אהובי. עכשיו. !

 כאשר או. זה עכשיו עכשיו. לא זר■ ערשיו
 רוברם, בשם אנגלי קצין אהוב, היה לאסתר
 ליהודה נשואיה שנות כל משך היחיד אהובה

 מחלקה מנהל סגן אלנקווה), (לשיבי שייו
 ההגנה של אזור ומפקד המנדט בממשלת

.1948 פברואר בירושלים,
 המקלעים, ונביחת הרובים צליפת לקול

 שכן־ידיד־נצורי- של מותו רושם תחת
 ערבי להמון אנגליים שוטרים *־ידי שנמסר
 ירו- מצור יממת עוברת לגזרים, שקרעו

 וגעגועים העבר מן זכרונות גדוש שלט
יונתו ובנם יהודה בעלה אסתר, על לעתיד
ממשרה' למוות תהי ודא גיבייי
 אמיר (אהבה) אהרון של הראשון הרומן

 ךממוס ),32( הצעיר הירושלמי המשורר
 שהוד המזרח, למדעי העברית האוניברסיטה

 בעלי שיריו בזכות בעיקר כה עד פרסם
 שיטת לפי ובתרגומיו, במינו המיוחד הסגנון
טת כמעט. הנע הסרט

ד- בצל עסיסית. כרוסית דווקא
 יהורר, מסכם הארוך, הפיקוד בליל מוות,

 גדושים יותר שהיו חייו, את 38 ה בן
 למעשה אך, אסתר• אשתו של מאלה בגידות

 הברוכה' הבינוניות איש אלא יהודי׳ אין
 ובשורד במשיי בבית■ שלו את העושה

מפקפק' הוא בגיבורים. מאמין איננו כי (אם

 את שנשא הרופא כמובן. שקה זה אבל
 לו יש הוא, למתולה. חי מתל האלונקה

 דווקא היו האחרונות המלים אחרת• גירסה
 עסיסית.״) ברוסית מאט, מבוי יבו

לי ף ג  בהרבה שונה לא איו,־• אנ
 מתאים הוא גם .12ה־ בן ונתן גם הוא

 מסתגלים אנשים :אמיר של היסוד להנחת
 כוונות יש שלכולם ייתכן כי אם לתנאיהם,

די טובות, סו  מתבגר ילד ככל דבר. של יי
 אנגלים הריגת על הוא גם חושב 13,8 בשנת
 י עשית מה יונתן, :בצעקה תצא (״אמא

 בשקט לה מראה רק דבר, שום אומר לא אני
 במדים כזה אריך האנגלי, של הפגר על

 ליי- רצה הוא אותו. הרגתי כלום, כחולים.
 ״, ש<י באקדח אותו הרגתי ואני חיפוש שות

 על נסבות יונתן של אחרות מחשבות
 על גם ברירה ובאין מיריחו, הזונה רחב,

 גדול הייתי (״לו אלמוג הגברת מורתו,
למיטה.״) אליה אותי לוקחת היתד•

 — אמיר אהרון — ממשלה למוות תהי ולא
ל״י. 2.900 — ע׳ 246 — צוהר הוצאת

תרגום
ף טי סו קו ס

מון שדיה מעת הדרך היא ארוכה  מז- ו
 עמה להיכנס אוסבלדיסטון פרנסים את מינה

כב לה, שיפרש מנת על הטירה לספריית
 של האלוהית בקומדיה קשה משפט ■'׳׳־׳5י׳

 נמי הבלתי הסופית, להתפתחות עד דנטה
 לצעירה ־דבר־טוב ; יודע״; צעיר בין נעת,

יפהפיה.
 קתולית היא ודיה 1715 היא השנה כי

 פרוטסטנט הוא ופרנסים אדוקה סקוטית
 חמת־חלילים ולקול פחות. לא אדוק אנגלי

 מבית ג-יימס את להמליך הסקוטים מנסים
הפרו ג׳ורג׳ תחת הסקוטי־הקתולי סטוארט
טסטנטי.
 גבורתו גם עוזרת לא דבר של בסופו
 ראש מקגרגור, קמפבל רוברט של ל׳א־חת

 רוי רוב בשם ■ותר הידוע הסקוטי, המרד
 בשם סקוטי רוי, רוב ומחבר עמו והוא,
 המר לגורל להיכנע נאלצים סקוט, וולטר

 של שלטונם את סופית עליהם ומקבלים
האנגלים. הכופרים

 כוולטר מושבע רומנטיקון מונע שלא מה
 של בסופו להביא טליסמא) (אייבנהו, סקוט
 הגבו- פרח !הדשא (״פעמון דיה את דבר
 לבית המורדים בת !״), העמקים פנינת ! לות

 להוסיף גם שוכח שאינו האנגלי, פרנסים
על ״מובן :לסיפורו סקוטי וולטר סוף

 הימים כל והיינו לשאתה... שמהרתי נקלה
מאושרים.״

אל־ הוצאת — סקוט וולטר — רוי רוב
ל*י. 3.400 — ע־ 318 — קנה

בחצור וידין ידין
וחדש ישן

קי סו ע פ שגו ה
את בראותו שוסטק, אליעזר חרות ח״ב .
 בשנה מאד שרזה יוספטל גיורא היהודית הסוכנות גזבר

 הגזבר — מתנפח הסוכנות שתקציב *ככל :האחרונה
!״ מצטמק

 ״אילו : צוהר ספרים הוצאת בעל לוי, גלילי •
 פרופסור היום הייתי כבר שהדפסתי, מה כל קורא הייתי

!״ באוניברסיטה  גילוי על בתגובה שר־הפיתוח, יוסף, דכ ד״ר •
ב הסתיים שלא אחד קידוח סוף, ״סוף : בחלץ הנפט
!״ קדחת

 בגיל שהחלה סוואנסון׳ גלוריה הכוכבת .
ה בטורה האמריקאית, בעיתונות יומי טור כותבת 56

 לא איש גרוע. מאהב הוא האמריקאי ״הגבר : ראשון
 אני מה על לדעת מכדי צעירה אני כי לטעון יוכל

מדברת
 כפי עצמנו את נראה ״אם : ארגי טנסי הזמר •

 — רבה תועלת בכך תהיה לא אותנו, רואים שאחרים
עינינו.״ למראה נאמין לא ממילא

 דבר רק ״יש :כוגארט האמפריי הכוכב •
 ועושה לבשל יודעת שאיננה מאשר, יותר גרוע אחד
זאת.•׳ עושה ואיננה לבשל היודעת אשד■ והוא — זאת

אינו אדם ״שום :לו דויד הקריקטוריסט
 לובשת, שנערתו השמלות מיושנות מידה באיזו יידע
לאשה.״ אותה נושא שהוא עד

937 הזה העולם
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