
אנשים
דוויטמן ראשונה עזרה
 הובהרה במבוכה רבים שהביאה נקודה

 יגאל ד״ר רכ-אלוף על־ידי סוף סוף
 בטב־ הארץ לידיעת הכינוס בפתיחת ידין

הקדו חצור העיר בין קשר כל אין :עון
שבדרו חצור קיבוץ לבין הארץ בצפון מה

 : להסביר הוסיף בצחוק, הקהל כשפרץ מה•
שתיי חצור, מקיבוץ מחאה מכתב ״קיבלתי

 את לראות כדי בו לבקר החלו רבים רים
 מצאו כבר שס שגם אומרים אגב, החפירות.

ת׳׳... קו תי  כיותר העשיר האיש ע
 עורך־הדין בעתיד להיות עלול כמדינה
 20מ־ יותר לפני : מתל־אביב מני אכרהם

מאד דונאם אלפיים פרטי באורח רכש שנה
 כחלץ, כיום שהתפרסם חולייקאת, הכפר מת

 ה־ חוק־הקרקעות בגלל הנפט. גילוי מקום
 קרקע לרכוש יהודים על שאסר מאנדאטורי,

 באורח האדמה אז הועברה לא זה, באיזור
 את עתה לתבוע עומד ומני לבעלותו, חוקי

ה שטר־מכר על בהסתמך הממשלה, הכרת
 ממשלת אם מאד, מעניין זה יהיה בידו. נמצא

בהס ברכישה, להכיר שלא תחליט ישראל
.הלבן והספר חוק־הקרקעות על תמכה . . 
 השבוע, המעיט כן־צכי יצחק ישראל נשיא
 מנסי כמה של דמותם את במתכוון, שלא

במכ קבע הוא :ביותר המפורסמים התנ״ך
 הקרבנות כי יוסף דכ שר־הפיתוח אל תב
בשע שנדלקו הנביא, אליהו ושל נחמיה של
 כנראה התלקחו השמים,״ מן ״אש על־ידי תו

 מצוי שהיה נפט, בעזרת דבר של לאמיתו
.ההם בימים גם בישראל .  קיבוץ חברי .
הזעו מהכנסתו קשות שהתרשמו נחל־עוז,

 לפי וויטמן שמחה מלך־הגלידה של מה
 החליטו לשנה), ל״י 382( הנישומים ספר

 תנחומים מכתב המפורסם לגלידאי לשלוח
הידיעה לשמע ״הזדעזענו :זאת בלשון

 את בילינו דוכנן שליד שאתה, המרעישה
 במצוקת־ נמצא חופשותינו, שעות מיטב
 שנים 'במשך מתוצרתך שנהנינו מאחר רעב.

 לגווע. לך לתת לעצמנו מרשים איננו רבות,
 מזון, חבילת לך לשגר החלטנו... לזאת אי

קילוגרם 0,75 לחם; כיכר 1 :הכוללת
 2 תפוחי־אדמה; קילוגרם 0,8 מצרי; בצל

 ונהיה משקנו. מתוצרת זאת כל פלפלים.
 מצוקה. שעת בכל לעזרתך להיחלץ מוכנים
עוז.״ בנחל ההצלה וועד (חתום)
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כד תמורת גי־פ
 שתשלחו מבקש אני ? משטרה !״הלו
 כגנובה לי הנראית מכונית לבדוק שוטרים
 משה מדבר תל־אביב. המלך שלמה ברחוב

ן י ״די  הטלפונית הקריאה היתד, זאת — !
 כש־ המשטרה. מטה את השבוע שהחרידה

נרג וקצינים שוטרים של מוגברות חוליות
 המכונית )1( כי התברר למקום הגיעו שים

 רמסכ״ל היה לא המודיע )2( גנובה; באמת
 חצרן המשמש לשם, שותפו אלא צה״ל,
.המכונית חנתה שלידו הבית . מקו הצעה .

 בבאר־ הרצאה בשעת השבוע השמיע רית
ץ הארכיאולוג שבע ס ל ק נ לי הב־ הוא : ג

השבוע פסוקי
ן נאצר, אד עבד גמאד •
 $ על בתגובה מצריים, ממשלת ראש
 | משני ראשו על שניתך הנשק שפע
 $ נותנים, הם ״כאשר : העולם חלקי

 ̂ הם וכאשר יחד, כולם נותנים הם
| יחד.״ כולם מסרבים הם — מסרבים

1 שחקן רודנסקי, שמואל •
 | הגישו־ ספר פירסום לאחר הבימה,

 למיני־ ידוע שחרשתן ״שמעתי : מים
ל ליהפך החליט בתל־אביב מתיקה
 מרוויח שאני לדעת נוכח הוא שחקן.

ממנו.״ יותר
ה הצייר פיקאסו, פאבלו •

הקו המפלגה חבר הנוד$, צרפתי
 :הסובייטית האמנות על מוניסטית,

 סובייטית יצירה ראיתי לא ,מימי
 חדגוניות, מכוערות, כולן הן טובה.

 או־ עם גנראלים ומלאות משעממות
תות־זזצטיינות.״

ב באק, פירל לסופרת
 ״אשה : זכרונותיה של הראשון כרך

רוו היא עוד כל העתיד על חושבת
 העתיד על לחשוב מתחיל הגבר קה.
3 הנישואין.״ לאחר רק

 מי לכל שלו הג׳ים את במתנה לתת טיח
.בלתי־שבור״ נבטי ״כד לו שיביא .  שר .
 אל- כמאל (רב-סרן) סאג המצרי החינוך

ב לראשונה השבוע, פירסם חוסיין דין
ונע לנערים המתיר צוו המצרית, היסטוריה

ללמוד תיכוניים, בתי־ספר תלמידי רות,

. . ותא.  ),58( גלאב כאגוט ג׳ון בצו
 הערבי הלגיון של המאוסלם הבריטי המפקד
 ושני אשתו עם לבריטניה הגיע הירדני,

 על שמר אולם המאומצים, הערביים ילדיו
 רבים, שאנשים ״מפני בסוד, הימצאו מקום

להר מתכוונים קיצוניים, וישראלים ציונים
 בכל אליו להגיע שהצליח לעיתונאי גני.״
 שלפני ״למרות :באשא גלאב אמר זאת,
הער לעומת הישראלים הצליחו שנים שבע
 הישראלים הגבירו שבינתיים ולמרות בים,

 יבוא, אם השני, בס־בוב הרי חימושם, את
 אחת מכה הערבי הלגיון אותם יכה

פירסם )932( הזה שהעולם לאחר . . . אפים״
 בכיס כשידו כן־גוריץ דוד תמונת את

 אורי העיתונאי יצא הנשיא, לפני בעמדו
 תוך ג׳י. בי. להגנת ארוך במאמר קיסרי
 מן בדרכה בעצם היתר, היד כי השערה

 הצלמים אחד את המריץ הדבר החוצה. הכיס
 תמונה ממנו ולהוציא בארכיונו לפשפש

 ללא הכיס, בעמקי היד את המראה שניה,
הס כן־צכי יצחק שהנשיא שעה תזוזה,

 בצורה מעילו, בפתח אצבעותיו את תיר
נאפוליונית. כמעט
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גיטארות של קריקטורה
זכה קלאצ׳קין רפאל הבימה שחקן
ישר :במינו מיוחד לאות־הוקרה השבוע

 בה גלוייה, לו שלחה ביפאן המבקרת אלית
 של בית־התה הצגת את ראתה כי סיפרה

העלי התרחשות במקום כמעט אוגוסט ירח
 המפורסם, היפאני קאבוקי בתיאטרון לה,

. !״ להתגאות יכול ״אתה : בהוסיפה . .
 מנדס־ פייר לשעבר, צרפת ממשלת ראש

 ראשון ניצוץ הקרוב בעתיד יגלה פראנס,
עומד הוא :יהודית־ציונית פעילות של

 בסעודה־השנתית־החגי־ הכבוד אורח להיות
. בניו־יורק למדע ווייצמץ מכון מטעם גית . . 

 (״איל- הילל הזמרים זוג של גדולה תמונה
 העיתון של מאמר קישטה ואכיפה קה״)

תן  ביותר הטובים התקליטים על טיימס ניו־יו
 התקליטים החולפת. בשנה שירי־עם של

מיוח לשבחים זכו הזוג של ארוכי־הנגן
. . . ם י  לכנס לראשונה העומד אחר אמן ד

 מישה הוא ארוך־נגן תקליט על שיריו את
 שזכה הרוסיים השירים מבצע אפלבאום,
ה המאזינים בציבור מיוחדת לפופולאריות

חד שירים שלושה יכלול התקליט ישראלי.

. . . ם י  באחד המתפרסם נשמע, מה בטורו ש
ארו שורה בן־אמוץ דן כלל השבועונים,

 בירך בה החדשה, לשנה ברכות של כה
של המצויירת הכתבה בעל את השאר בין

 הזה העולם כתב ואת צפר שמעון הארץ
 בעיתון כי כשראה נדהם הוא נאדל. כרוך

 מבלי אלה, שמות שני הושמטו המודפס
. מראש כך על לו להודיע .  מצא בינתיים, .

וקריקטוריסט הוא :להתנחם דרך צבר
 ללמוד התחילו גרדוש, (״דוש״) שרל נוסף,

ל מקווים גיטארות, על לנגן
תזמורת־קרי־ בעתיד הרכיב

קריק אולי (או קטוריסטים
. . תזמורת) של טורה ה־ .
במכ פנה חפץ ישה הכנר

הפיל התזמורת לחברי תב
 וביקשם הישראלית הרמונית

 של שלמה סידרה לו לספק
 עד שהופיעו ישראל בולי כל
. כה . ש הראשון האדם .

 לאחר דולאר אלף 64ב־ זכה
ה בחידון הסוף עד שהלך

א 64ה־ שאלת טלוויזיה
 ריציארד קפטן היה לף

 בשטח שנבחן מק־קאטשן,
 הכנתם דרך : במינו מיוחד

 ומשונים שונים מאכלים של
*מק־ העולם. קצווי מכל

 סיפר יהודי) ,(שאינו קאטשן
ה שמירת לצורך כי אחר־כך

 אותו כל בכיסו החזיק מזל
 ממשלתה . . . מזוזה זמן

פירס־ ארגנטינה של החדשה
שש־ מכתב־אהבה השבוע מה
 חואן המודח הנשיא לח

 בת הצעירה לאהובתו פרץ
 הנערה ריבאס• גלידה 16ה־

המשטרה, על־ידי מיד נאסרה
ו תכשיטים ברשותה שמצאה
 בשווי פאריסאיות שמלות

 ראש . . . פזות אלפי מאות
 ג׳ואהרלאל הודו ממשלת
למתנת־ השבוע זכה ניהרו
:מברית־המועצות ידידות

. לבן סוס־רכיבה . ה .
 מת היטלר אדולף הנאצי פיהרר

 של העירוניים השלטונות :השבוע סוף־סוף
 חדל ובזאת תעודת־מוות, לו הוציאו מינכן

ה מרשם בפנקסי רשמי באופן להיות היטלר
 אשתו־ של הנוכחי בעלה . . . תושבים
 לנקוט החליט פארדק המלך של לשעבר
אש את אליו להחזיר כדי קיצוניים בצעדים

 אדהאם ד״ר :סאדק נארימאן תו
 מוסלמי לבית־דין פנה הקאהירי נאקפ אל

 את שיחייב צו להוציא בבקשה אישות לענייני
 שהייה לאחר מאירופה, לחזור הבורחת אשתו

חצי־שנה. של

הווי
משכורתי נחיתות תספיך

 הקלי־ הפסיכולוגים הודיעו תל־אכיכ, ^
יס לא אם שביתה, על יכריזו כי ניים

 משא־ומחן לנהל המוסמכים המוסדות כימו
משכורתם. העלאת בדבר
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מיסבס סימן

 הוציאה ארצות־הברית, לום־אנג׳לם, ך*
מכו לחלון ■מחוץ שמאלה יד את נהגת ^

 משכה שמאלה׳ תפנה שהיא כסימן ניתה,
 שדד אותה, שעצר שודד של לבו תשומת

שמאלה. יד על שענדה היהלומים טבעת את
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האחרון הקש
 אשד, ניגשה מצרים, אלכסנדריה, ך*
לגור אותו עזבה טובע׳ להצלת בסירה ^

ערום. היה כי כשהתברר לו
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ע ל ם צ ד א

 עק־ המשטרה גילתה צרפת, מרסיי, ף*
 חנות מקופת כסף שגנב 8 בן נער בות ^

 ילדה של צילום בחנות מצאה כאשר ■מכולת,
הגנב. הילד של ידידתו ,7 בת
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פית טרור

 שהוזעקה המשטרה, גילתה תל־אכיכ, ן*
״הת מבוצעת בו מסויים לבית טלפונית ^

 ,10 בן ילד היה המתלונן כי זדונית״, נפלות
מאמו. מכות שקיבל

שכביס היד
נאפוליזוני כמעט

ת טווזו ג ע
א ס פ ו ק ר, ב ע ה צ
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עגולות ו<עץ
א ס פ ו ק ב אי דחול\־# .
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