
סיבדיום קומפוזיטור
הקול את הולין השמים עוף
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 דירה לו להקצות הממשלה מן ביקש קידו,
 זקוק ״א־נני חדרים. משני יותר לא של

 לעשות מר, אדע ״ולא טען, מזה,״ ליותר
 כנראה, נמצא, אולם יותר.״ גדולר, בדירה

 הסתפ־ של .תקדים יצירת מפני שחשש מי
חמ ועל אפו על קיבל והשר קות־במועט

 לוז, קם מיד ׳חדרים. חמישה בת דירה תו
 חדרים שלושה ונעל ב׳, דגניה קבוצת חבר

. בריקנותם .  אחר, שר עוסק בזמן בו אגב, .
 הקיבוצית, לתנועה המקורבים מן הוא אף

 לעצמו, ומפוארת חדשה דירת־ייצוג בשיפוץ
.ספרות חמש של בסכום לאוצר שתעלה . . 

כמ מאירסון גולדה ששימשה בשעה
 בארצות־ ששהה שר־החוץ, מקום מלאת

 מכתב למשרדה אחד יום נתקבל הברית,
 מיכאל הטכס ראש מטעם הוראות ובו

 להתלבש ומלוויו השר צריכים כיצד סימון
 גולדה כשראתה מסויימת. קבלת־פנים לקראת

 מכנסי־ ללבוש השר שעל נאמר במכתב כי
.לי!״ ״אין : והכריזה בצחוק פרצה פסים, . . 

 חוברת לדפוס השבוע מסרה ישראל ■ממשלת
הש הצעות 64 את הכוללת האנגלית בשפה

 ערב. מדינות באוזני ישראל שהשמיעה לום
 הממשלה ראש הצהרת : בחוברת 1 מספר
 ה־ של וזעדת־החקר בפני כן־גוריץ דוד

 הצעת : 64 מספר .1947 ביולי 4ב־ או״ם
 שגריר אכן, אכא על־ידי שנמסרה השלום
הא החוץ למשרד בארצות־הברית, ישראל

. מריקאי .  השבוע הודיעה מצרים משטרת .
 אחמד מוחמד של ביתו על פשיטה בשעת כי

גו ארבעים בו גילתה באלכסנדריה, מלחי
 המסחרי השם את שנשאו חשיש של שים

 חשיש מיוצר המצרים, לטענת כן־גוריץ.
. בישראל זה .  השבוע של המגוחך התואר .

 על־ידי סעוד ערב־הסעודית למלך הוענק
מצ לא הנהלתה בהודו. אליגאר אוניברסיטת

מא האורח, למלך יותר מתאים כיבוד אה
.לספרות כבוד ד״ר של תואר הענקת שר . . 

 נתניה עיריית ראש השבוע הודיע כאשר
הח על העירייה למועצת בן־עמי עובד

 המוטל המס את להעלות לא ההנהלה לטת
 ״מזל :מישהו העיר לכלבים, רשיונות על
!״ כלב של
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ישיר לא ווילקומירסקי אכרהם הזמר

התז על־ידי מוצארט של הראקחיאם בביצוע
ש לאחר הישראלית הפילהרמונית מורת

 סכים בתמורה לו הציעה התזמורת הנהלת
 ועשרות ההופעה בעד ל״י 50 של מגוחך

 ״כולם :התזמורת טענת יחד. גם החזרות
 : והראייה זה, סכום תמורת לשיר מסכימים
לו הסופראן האחרים, הסוליסטים שלושת

ה ה המצדסופראן לאופר; ט מ  סמסו־ ר
ב סף והבאס נו ק יו א ל ל התנגדו לא פו
ממדר אמן ״כל :וזילקימירסקי טענת כך.
 יותר הרבה נכבד סכום מקבל שלישית גה

 שאינה בחשיבותה, פחותה הופעה בעד
.ואמנותי״ טכני מאמץ כל דורשת .  בנוסח .
הו של הרסיטל בתוכנייה המודפס האנגלי י

ן די חי ו שקיבל חמה מחמאה על מסופר מנ

 מן ואילו ,12ה־ פיוס מהאפיפיור האמן
.דואגת יד זה פרט השמיטה העברי הנוסח . . 

 שהשלים פדננדל, הצרפתי כוכב־הקולנוע
 קאמילו, דון הסרטים בסידרת השלישי את

עיי של צרפתי מכומר מכתב החודש קיבל
 חופשי באופן המשוחח ״אתה :קטנה רה
ל כסף מעט ממנו בקש אנא הים, אלי עם

 לפחות לי שלח או בכפתו, כנסיה בניית
נת השנייה הדרך שלך.״ הנובע העט את

 את ששלח לפדננדל, :יותר כמעשית גלתה
 נמכר הוא כי מה זמן כעבור נודע העט,

 שהוקדש ל״י 2000ל־ השודד, סכום תמורת
. הכנסייה לבניין .  ה־ הפיני הקומפוזיטור .
 חוגג כולו שהעולם סיבליוס, יאן ישיש

 בוקר פתח ,90,־ר הולדתו יום את החודש
 בשידור־חד־ ושמע הראדיו את כמנהגו אחד

במ להפתיעו החליטה משפחתו כי שות,
 ההפתעה, ליום־ר,ולדתו. מהודר שטיח תנת

.כמום בסוד נשמרת בשידורי נמסר .  הכנר .
 מברית־המועצות שבא אויפטראך דוד

 את קיבל בארצות־הברית, קונצרטים לשורת
 לכנר אי־פעם ששולם ביותר הגבוה השכר

לערב. דולאר 8500 :האנושית בהיסטוריה
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ש מורגאן, פאולה ,קולנוע-כוכבונת־ד

בי את שסיימה לאחר בישראל לביקור באה
 של הדיברות עשרת בסרט תפקידה צוע

 את בתוקף הכחישה דה־מיל, כ. ססיל
 הסערות עיר הוליווד, על המקובלת הדעה

ב ״אפורים אמרה, בהוליבוד,״ ״חיי והחטא.
לי שוכבת קשה, עבודה עובדת אני החלט•

 השכם. בבוקר וקמה מוקדמת בשער, שון
 ב־ לבלות זכיתי באירופה סיורי בשעת רק

 שהפכו הם הפירסומת, סוכני מועדוני־לילה.
מת הם — פלא ואין למפלצת, הוליווד את

.כך״ על פרנסים . ה כי ספרה, כן כמו .
 הבמאי אותה שגילה לאחר לבד גיעה

 יופי בעלת ״נערה שחיפש קינג הגרי
 ובת־שבע... בדוד התפקידים לאחד יהודי״

 הקסמים, הר כנראה להיות עתיד מעניין סרט
 ביותר הנודעים מספריו אחד פי על שיופק

 מאן. תומאס המנוח הגרמני הסופר של
 אריקה בתו תשתתף התסריט בעריכת

גל מנהלת היא השנה דמות שבשאר מאן,
 הבמאי גם בניו־יורק. ישראלית לאמנות ריה
 דייג־ וולפגאנג : מפורסם לאב בן הוא

 הנודע הגרמני הבמאי של בנו הארט,
.ריינהארט מאקס .  .דוד ז׳אן הצייר .

 שתים על' כסף מדליות בשתי השבוע זכה
ש שימושית לגראפיקה בתערוכה מכרזותיו

היפא משרד־התיירות על־ידי בטוקיו נערכה
 הזמינה נורת שרי הקולנוע כוכבת ••• ני

 בבריכת־ להתרחץ ידידים תריסר השבוע
ה לכבוד שמולאה שלה, הפרטית השחייה
מחומם. בחלב מאורע
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איטלקיים-מוסיקה מאכלים
מובן דקות 0 תור

 שונות 4 או פספורט תמונות׳ 4
 אצל רק ־־ ל״י 1

 ת״א ,4 בדיהודה פוטומטון,
סוגרבי על־יד

קי סו ע פ בו ש ה
 זאת לפעמים ״העיקר : בדבר השביעי בטור אלתרמן, נתן המשורר •

 מן ק בריח שקצת הוא העיקר לא־אקטיביזם• או כן־אקטיביזם אינו מכבר, הרגשנו
קוי־הכתיביזם.״ את כולנו פה ממשיכים הספר

הקשר. ״את : משמר־העמק קיבוץ חבר בנטוב, מרדכי שר־הפיתוח •
 נעשה הבלתי־אפשרי את גם ולפעמים מחר. נעשה הבלתי־אפשרי את היום. נעשה
י 1 היום.״

 מבטח ובן־גוריון הנגב, את מפתח ״אבי : בנטוב של בתו ),11( אלישבע •
אותו.״

 אחד גיבור של במצבו כיום נמצאת ישראל ״מדינת : גורי חיים המשורר
 הגמל. גב את ששבר האחרון הקש על המדבר פתגם ״יש : שאמר הצרפתיים הרומנים

 הקש לפני הגמל גב שעל המטען משקל היד. מה היא, אותי המעניינת השאלה אך
 לפנ־ אחד רגע המטען משקל מה היא, המדינה של העיקרית השאלה גם האחרון.

המכריע.״ הרגע זה כי נשבר. שהגב
 שחיתות על טענות בפני בכנסת בהתגוננו אלמוגי, יוסף חושיסטאן ח״ב •

 של או אחת מפלגה של מונופוליסטי מצרך איננה ״השחיתות : במחוז־שלטונו
!״ אחד חוג
 נכשל כי סטידנט של לטענתו בתשובה העברית, באוניברסיטה פרופסור •

 על־ידי שנים שלוש לפני שניתנו התשובות אותן את לשאלות שנתן למרות בבחינה
 השאלות, אותן הן השאלות כי מלמדת בכלכלה יסודית ״ידיעה : מצליח סטודנט

לזמן.״ בהתאם מתחלפות התשובות אבל
 אותו ששאלה אמריקאית לעיתונאית בתשובה ארנבורג, איליה הסופר •

 ״אנו, : הפשיר השלג האחרון ספרו את המתקיפות הסובייטיות הביקורות על לדעתו
 מתיימרים אנו אין אבל הרכושנים. מעמד את שחיסלנו טוענים בבריתלנמועצות,

האידיוטיס.״ כל את שחיסלנו
 ״הסטאסיסטיקה : בבריטניה אלקסריק ג׳נראל חברת מנהל גאמאג׳, לסלי •

 — מסתירה שהיא מה אך מאד. מגרה — חושפת שהיא מה ביקיני. לבגד־ים דומה
!״ העיקר זר,

 הרצאה לאחר לישראל, לאומי בנק של הכללי המנהל בארט, אהרן ד״ר 0
 שעה שנמשכה בל״ל, של החדשה החסכון תוכנית חוסכים), (כולנו כ״ח על מקיפה

!״ כוח לי' אין כבר ב״ח, ״מרוב :וחצי
 זוהי מבעלה. יותר מפשר• להיות חייבת ״האשד, :קוקטו ז׳אן המשורר •

המינים.״ בין שוויון להבטיח ביחידה הדרך
 עתיד שהוא הוא המזל, לגבי הבטוח היחיד ״הדבר . קר רבדיה הכוכבת •

להשתנות.״
 מלה אף אין הקודש שבכתבי הטוענים ״אלה : גרץ גרהאם הסופי .

 רעינו, את לאהוב אחד במקום למשל, מאתנו, דורשים הם צודקים. אינם מיותרת
האנשים.״ אותם אלד, והרי — שונאינו את לאהוב שני ובמקום

95013 הזה״ .העולם


