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וצה״ל חיילי עם במסיבה נמוז צרפת נציגת
ידיס ושתי אחת י!

מתהדקת העניבה
 דג האו״ם של הכללי שהמזכיר לפני

 דן מלון מחדרי באחד הסתגר האמרשילד
 עברו בישראל, האו״ם מפקחי עם לשיחות

 כל על בידיהם והקישו מפקחים כמה בחדר
לב כדי סנטימטר, אחרי סנטימטר הקירות,

האז מכשירי בתוכם הוטמנו לא אם דוק
.נה .  את לסיים נאלץ האמרשילד אגב, .

מ חלב, ללא שחור, בקפה במלון סעודתו
 היר־ לא במלון הכשרות על שהמפקח שום
קו נאכלה שעליו לשולחן חלב להגיש שד,
.תרנגולת לכן דם .  מצא משרד־הפנים דובר .

 העלילה את בתוקף השבוע להכחיש לנכון
 בר״ ישראל השר ענד כאילו הבזוייה
 תמרון בשעת לגרגרותיו עניבה יהודה

 יכלו חדי־עין מבקרים אולם בחיפה. הג״א
ש מוביטון, פוקס החדשות ביומן להבחין

ו בתל־אביב נזוגרבי בקולנוע השבוע הוצג
ה השר של בדמותו התמרון, על קטע כלל

.וכדין כדת מעונב .  משה שר־הדתות .
 המזרחי־ וזעידת את השבוע פתח שפירא

 האיסלאם דת לראשי בקריאה הפועל־ר,מזרחי
.ישראל עם לשלום יד להושיט .  יושב־ראש .

רעי באותה ישב גולדמן נחום הסוכנות
 למרות אך הראשיים, הרבנים שני בין דה

 בכיפה ראשו את לכסות בתוקף סירב זאת
 באי־הודעידה. על־ידי פעם מדי לו שהוצעה

 גול־ של שליטתו על ברמזו מהם אחד התנחם
 ״אין :ובשילומים במגביות בקרנות, דמן
. !״ אחר לכיסוי דואג הוא ! דבר .  גולדמן .

 אלא גילוי־ראש, רק לא ״זה : אמר עצמו
.גילוי־לב- גם .  את ניהלה וועידה באותה .

 נ־0 טוכה לכנסת המועמדת הישיבות אחת
הפ אשר הצירים באחד שהבחינה הדראי,

המפ את להוציא ״אצטרך בהתמדה. ריע
 שהיה האיש, לעומת קראה מהאולם,״ ריע
 ישראל הרעידה ציר בעלה, מאשר אחר לא

. סנהדראי .  האיש היה סנהדראי אגב, .
 כחזון רואה ״הרעידה : ההחלטה את שהציע

. בימינו״ הסנהדרין חידוש את גדול .  הנשיא .
 של אוסף השבוע קיבל בן*צכי יצחק

 ישראל, באדמת המצויים מינראלים מיני 40
בא משתי נפט של שפופרות שתי בתוספת

 מרדכי שר־ו־,פיתוח של מתנתו חלץ, רות
 תרם דיין משה הרמסכ״ל כנטוב...

 סימני צה״ל, של סמל המגן לקרן השבוע
 מזהב העשויים רב־אלוף ודרגות צרארון

 מוראה מנעים במתנה קיבל אותם טהור,
העצמ יום לכבוד ישראל, במשטרת סמל

. .  נמוז, תרז השבוע נשאלה כאשר אות.
העו כאורחת שביקרה הצרפתי הנוער בחירת

 מן התרשמותה היתד, מה בישראל, תזה לם
 בהתלהבות הצרפתיים לכתבים סיפרה הארץ,

הוזמנה. אליה צה״ל, במחנה מסיבה על

 סיפרה, תנ״ך,״ בימי זאת שעשו כפי ״כיום,
 וביד בנשק אחת ביד ישראל בני ״מחזיקים

 שבכל הוא והמפליא במלאכה. עוסקים השניה
לע קשה שלנו מה לעשות מצליחים הם יד

ידים״. בשתי שות
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ההצגה בגב סכין
ב הפנימיים העמודים עורך של לדעתו

התזמו של התורכי המנצח־האורח נולד דבר׳
פע ראשיד ג׳מאל הפילד־,אדמונית רת

ב בעמוד השבוע, ב׳ ביום :(לפחות) מיים
 כי דברים בשולי במדור נמסר העתון, של
 מושלה, היה כשאביו בירושלים ״נולד הוא

מהמ ואילו העותומנית- הקיסרות בתקופת
 למדו עמוד, באותו ואמנות, תרבות דור

 באיסטנבול נולד האורח ״המנצח כי הקוראים
.שנה״ 52 לפני . טוע יודעי־דבר מקורות .
 ספרית הצליחה ממש האחרון ברגע כי נים

 לעכב מפ״ם, של הספרים הוצאת פועלים,
 של עטו פרי חדש, ספר של לאור ההוצאה את

בהצ סטאלץ... וויסריונוריץ׳ יוסף
מופיעה בה הקאמרי, בתיאסיון האדרה גת

ה גם השבוע חסר לא הבמה׳ על רפאים רוח
 :התפלות האמונות של ביותר המובהק סמל

ה לפי (לא הבמה על שעבר שחור, חתול
 מאקאקי נגנבה שהאדרת לפני רגע תוכנית)

 משחק אותו המחזה גיבור אקאקייביץ׳,
 פולד ליאו הבדרן חלפי... אברהם

 שיר בין דן, במלון בהופעתו השבוע, סיפר
 יקותיאל מעבידו חשבון על בדיחה לשיר,

 ״פדר־ הישראליים. מאילי־הנפט אחד פדרמן,
 חמסין ביום לנגב ״יצא פולד, סיפר מן,״

 להשיב מים כוס לחפש החל שצמא, ולאחר
 נואשים, חיפושים אחרי לבסוף, נפשו. את

 הריח התכופף, שמחה מלא בשלולית. הבחין
״נפט שוב ! לעזאזל : באכזבה וזעק ! . . . 
 באדיס־אבבה, בהופעותיו כי גם, סיפר פולד
ב ביותר הגדולה להצלחה זכה חבש, בירת

.דווקא חזנות פרקי השמיעו .  בעיקבות .
 הבימה גם השבוע יצאה הקאמרי התיאטרון
כ הנחוץ, חפץ אחרי קדחתניים בחיפושים

ל המתלודה הפירסומת ואחרי להצגה, ביכול,
 שהיה אולר־קפיץ זה היה הפעם חיפושים.

ה האולר לגשר. מעל המראה להצגת נחוץ
ה פרופסור על־ידי לבסוף הושאל מיוחל

 אכן■ מיכאל הירושלמי אוניברסיטה
ו חניתות סכינים, של מושבע אספן ארי,

 כרטיסי־הזמנה בזוג בתמורה שזכה חרבות,
הבכורה. להצגת
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הכוכבים שבוע
 פסקין דינה לשעבר הבימה שחקנית

 הברוד־ הבמה על מקומה את סוף סוף כבשה
 שחקנית החלפת :המקובלת בדרך ווייאית
 סוזאן היתה האחרת לפתע. שחלתה אחרת

בהצלחה שמילאה ,17ה־ בת שטראסכרג
ה במחזה הראשי התפקיד את סוערת מנ ו  י

 עומד הבא השבוע ...פראנק אנה של
אמנם :בישראל מכוכב שבוע להיות
 ״בגלל בואו את ביטל פק נרגורי הכוכב
 קיי, דני זאת בכל יגיע אך העבודה״, עומס
 של הילדים קרן לטובת הופעות סדרת שיתן

.האו״ם . ה : השבוע שהגיע נוסף אורח .
 מחבר (יורים), ירושלמי ליאון טופר
 מטרו חברת על־ידי שנשלח הקרב, זעקת

 נושא על תסריט לחבר כדי מאייר גולדהין
 מר גם כנראה ייהפך לתסריטאי ישראלי...

 האלפרין רפאל גוב־ד,אריות ומר ישראל
ה אולפני למען תולדות־חייו את שיכתוב
. בהרצליה הסרטה .  אדם של צבאית ללהקה .

 המצרית רקדנית־הבטן השבוע הפכה אחד
 שהופיעה קאריוקח, תחייה המפורסמת

 הזמנת לפי עזה, ברצועת המצרי הצבא בפני
.המצרי במטכ״ל ובידור הווי ענף .  לאחר .

 כלל אחרונות ידיעות של הסרטים שמבקר
 הכבוד לו היה לא שלפיה הערה, בביקורתו

 במאי השבוע שלח — הסרט יוצרי את להכיר
ת מעשר, ה למערכת פריש לארי במוני
למכ שצורפה החייכנית, תמונתו את עיתון

למערכת. תבו

 אופירה ׳56 צברית משמאלה, במרכז, *
חיילת. במדי ארז

השבוע פסוקי
 לדעתו אם עיתונאי לשאלת בתשובה האמרשילד, דג האו״ם מתווך •

 ממשלת ראש ואת אל־נאצר עבד גמאל מצרים ממשלת ראש את להפגיש ייתכן
 שאפשר יחשוב מאד תמים אדם ״רק :פנים־אל־פנים לשיחות בן־גוריון דוד ישראל

 אל־ ועבד כבו־גוריון ואופי אינטליגנציה בעלי אישים שני יחד לזמן שאי־אפשר או
נאצר
 עצות כמה בשם שנקראה בלמרחב רשימה במסגרת גורי, חיים המשורר •
!״ האמרשילד מר בריא, ״היה ;האמרשילד למר
 רואה ״אני :ישראל לאזרחי גולדמן, נחום ד״ר הסוכנות ראש יושג .

.למעלה טס אני כי ביותר, רחבה בפרספקטיבה אתכם .  גר אני גדולה. בסכנה אתם .
באמריקה עתה לעת
 המזרחי־הפועל־ר,מזרחי וז־עידת בפתיחת כורג, יוסך ד״ר שר״הדואר •

 שהגיעו ברכות של הרב ז־,מספר על לשמוח יכולתי שר־הדואר ״בתור : הבימה בבית
ובמכתבים.״ במברקים לוועידה

 לכתיבת לישראל בבואו (יורים), ירושלמי ליאון האורח הסופר •
 אני הרגשנות. — שלי ביותר הגדול מהאוייב להיזהר עלי יהיה כל ״קודם : תסריט
 כוחי בכל אשתדל אולם מהתרגשות, אותי לזעזע עלול הארץ עם מגעי כי חושש

עמה להיסחף לא
, חיים תל־אכיב ?}יריית ראש • ן ו מ  : פרוטקציה שונא הוא כי בהסבירו ל
 פנייה גם — אפשר אי אם אלי. לפנות סיבה לכם אין העניין, את לסדר אפשר ״אם
תעזור לא אלי
 התיאטרונים של פירסומיהם על זירה, תיאטרון איש אלמז, מיכאל הבמאי •

 האיטלקי המחזאי היה בכך שהתחיל ״הראשון :להצגותיהם שונים חפצים המחפשים
שות שש (במחזהו מחבר חיפש הוא — פיראנדלו  שגם כדאי מחבר). מחפשות נפ

חיפש.״ שהוא מה כל קודם יחפשו שלנו התיאטרונים
 מדבר אתה שאליו האחרון האדם הוא ״פסיכיאטור :פולד ליאו הבדרן •
עצמך.״ אל לדבר מתחיל שאתה לפני
 התיאטרון של הכושל הרפרטואר על שמו, בעילום הרוצה ״הבימה״, שחקן •

 ודעידת גראהאם מארתה — גדולות הצלחות שתי השנה היו ״להבימר. :זאת בעונה
ההסתדרות.״

 יותר להרתיח המסוגל גבר הוא מצליח ״גבר : קווארד נואל השחקן •
כזר,.״ גבר למצוא המסוגלת אשד, היא מצליחה אשד, לבזבז. מסוגלת משאשתו

$

ישראל גיבור לזכר

טופל מרדכי
 הראשון ביום שנפל

לעצמאות
 אילמת שפתו 7 מוטל מי•

 1 במולדת ,הוא גיבור !*את

מו  דמו קווי — ניגר ד

 עמו על הוא הגן כך

 אלי יה — לי אללי יר,

 קדושה גוויה גורל טלטל

 דמעת אגלת ושם ופה

ללו דום בלחש הורים פי

וידום. נפל ישראל לוו.־ןומת

 1929 במארס 15ב־ נולד מופל מרדכי
 עלה 1936 במארס פולין. באוסטרוביץ,

 חלם ההגנה. חבר צעיר מגיל ארצה.
 נפט לגלות כדי גיאולוגי מהנדס להיות
אר חזר שם. ללמוד לאמריקה טם בנגב.

 כטייס. השחרור מלחמת תחילת עם צה
 ליישובים ומזון תחמושת לחם, הצניח

 בהגנה המדינה הכרזת ביום נפל נצורים.
 שהופצץ בתל־אביב, התעופה שדר, על

היום. באותו

 להתנשק אס
ק אז שי ״ג נ

השבתון
ש ז ח ה

 הנוער אויבי
המין מחלות

מאת
זיידמן מרדכי הד״ר
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