
אנשים
.

ווילסון וקומיקאי קישדן הומוריסט
חמה היא הלא הנשגבה, לאשה תרנגולת

קרח מגדחיס כיצד
 אחוזתה על הפדאיון התנפלית לאחר

 אליה צילצלה בתל־מונד, זיו רבקה של
 בתוקף מנעה ודרשה בףגוריון פולה

 הגבול מקירבת מגוריה את תעקור בי
הש סופר פנים, כל על כך, — המסוכן

 ראש . . . אחרינות בידיעות בכתבה בוע
 גילה עצמו סףגוריון דוד הממשלה

הא אחו כי אינטימית, במסיבה השבוע
 בשטח כיום ביותר אליו המקורבים נשים

 בנו הרצוג, יעקב הוא מדיניות־החוץ
 הממשלה, בישיבת . . . הראשי הרב של
 הקיימת הקרן של בקשתה נידונה בה

 לשאת השרים אחד על להטיל לישראל
 הציע ,55ה־ ליובלה בעצרת ברכה נאום
 שר־התחבורה יהיה המברך כי ביג׳י

דוו ,למה כרמל: כשטען כרמל. משה
שש ״מפני בן־גוריון: השיב ?״ אני קא

 ברחבי לנסוע מרבים הקיימת ייקח ליחי
שר מפי ברכה להם ומתאימה העולם,

. ד,תחבורה״  השבוע התפרסמה בדבר . .
 מפא״י במרכז המרצים ,בפגישת הודעה:

העל מעיליהם הוחלפו אמש, שנתקיימה
ה והתעשייה שר־המסחר של יונים נ  ס פ

 ישראל הכנסת יושב־ראש וסגן ספיר
 לפנות מתבקשים המתחלפים ישעיהו.

 החלפת לשם מפא׳י מרכז של למודיעין
. . המעילים״  השב־ע, שנשא בהרצאה .

 דיין משה רב־אלוף הרמטכ״ל סיפר
 ה־ לכוחויז החמורות ההוראות למרות כי

 ם־י בחצי־האי האו״ם בשירות יוגוסלאביים
 צה״ל, כוחות עם במגע לבוא שלא ני

ש יוגוסלאבית יחידה המגע: מגע. קויים
ביל צה״ל, יחידת של למקומה הגיעה

 בו בציבור, שירה של ערב אתה תה
 שני שירי את ביניהם החיילים החליפו
.העמים .  אשכול; לוי האוצר שר .

 כי עיתונאים במסיבת השבוע שהסביר
 חדשים מסים להטיל נסוייה ידו עוד

 ליתר סיפר הבסחון, צ־רכי נוכח בשפע,
היה קרח אדם הבא: המשל את שיכנוע

 מדי. קבוע. באופן אחד ספר אצל מסתפר
 הספר היה למספרה, הקרח של היכנסו
 שהח־ עד זתעות סיפורי לספר מתחיל
 כאשר רק וסיים הנוכחים, כל חלחלו

 היה כך אחר הקרח. את לספר סיים
לס מוכרת ,אני לנוכחים: מסביר הגלב

 ששערותיו כדי זוועות סיפורי לר פר
 מו־ קלות.״ ביתר לקצצן ואוכל תסמרנה,

ה אותו): אמר לא (שאשכול סר־ההשכל
מק הבטחון צורכי על המרובים סיפורים

המסים, גביית מלאכת את לים

★ ★ ★

באישנונדוד ליל־אגדה
נר גרינברג צכי אורי המשורר

 ברחוב מהלך כשהוא שעבר בשבוע אה
מצו גברת של בחברתה סוחף, בגשם
 בתשומת- ומאזין רחבה, במטרייה יירת

 אחר־כך המשורר כשנשאל לדבריה. לב
 לו, אמרה ומה בעלת־שיחתו היתד. מי

 הייתי אבל אותה. מכיר ״אינני השיב:
לע ובלבד דבריה׳ כל את לשמוע מוכן
. המטריה״ תחת הרחוב את בור . . 

י הקומיקאי ר נ ץ, ה ס ל י ו לב שהחל ו
 של הבאר אורחי את שעבר בשבוע דר

 מושמע שקולם זמרים בחקותו דן מלון
 ההופעה בסיום הוציא תקליטים, גבי מעל

או והניח שחוטה תרנגולת מעילו מתוך
השול אחד על הצחוק, רעמי לקול תה,

 אפ* של שולחנו במקרה, זה, היה חנות.
ס ן, גדיא) (חד רי שו  כדי לבאר שבא קי
 של הקרובה הבכורה הצגת את לחוג

 קי־ בהבינזה. לבן גבי על שחור מחזהו
 כי מיד זהבריד המציאה, על שמח שון

הנשג (״האשד, לאשתו כשי אותה יביא
הס שמחתו אולם יחווה״). היא הלוא בה,

מעוב אחד ביציאה אליו כשניגש תיימה,
להח באדיבות אותו וביקש המלון די

 .מחר של להופעה הדרוש העוף, את זיר
. . מצו בהזמנה קישון זכה בינתיים, .
ל הנשיא רעיית יותר: דדת ח ת ר י א נ  י

, י כ צ ־  מקריאת עמוקות שהתרשמה בן
 העולם, ,אהדת את איבדנו כיצד מאמרו
 כי .וביקשה לביתה השבוע אותו הזמינה

 כדי המאמר, של טפסים עשרת אתו יביא
. הפרטיים לידידיה״ לעינן. אותו. לשלוח . > 
הש שנערך ביאליק, ?פרס חלוקת בטכס
ם העירייה ראש מתקנא בוע, י י ן ח ו נ ב  ל

 מעל שירים קורא שהחל הממשלה, בראש
 כוחו את הוא גם ניבה הכנסת, במת

ד של שיר בקריאת י דו נ עו מ  המנוח, ש
. מל־אביב של ימיה ראשית אה המתאר . . . 
ר המלחין כ ש ש ן י רו  לקול.יש־ שלח מי

 לשידור שנועד ליל־אגדה, בשם שיר ראל
 שהשיר לאחר הבידור. מתוכניות באחת;
 מן אינן המלים כי בטענה לו, הוחזר

 השיר את ושלח: מירון חזר המשובחות,
 נקרא הוא כשהפעם מספר, ימים כעבור

. מבול זי בשם . ל. בו טנ ס אי בע . אגב, ב
 ר.״ האמנים במועדון לשיריו שהוקדש רב

 מירון הוצג בתל־אביב, נדליא מפא״יי
 לקול עמירן, עימנואל המלחין על-ידי
 ״האיש בתור הנוכחים, של הכללי צחוקם
 צאגה בשצאנה צאנה צאנה את שחיבר

הית* לא בכלל עוד

השבוע (ן•1פס
 בימי נפגש שאתה רמת־מעלר, צרפתית אישיות בצטטו ליבנה, אליעזר •

 שאפשר מהסוג היא אבל אהבת־אמת, היא לישראל צרפת בין ״האהבה סיני: מבצע
 הגבהה בחברה אי הכומר, בנני סווג בפומבי להופיע במקומות״סתר. רק לקיימו

ייתכן.' לא —
 ההתקפה לצבא שמו את לשנות יכול לישראל ההגנה .צבא אלמוני: •

ההתקפה.' היא ביותר הטובה ההגנה ממילא הרי כי לישראל,
 כנען: חביב העיתונאי על־ידי שצוטט כפי סנה, משה ד״ר מק״י ח״ב •

 אחת פעם לצדוק מאשר עצות, ברית־המ, עם יחד פעמים עשר לטעות ״מוטב
בלעדיה.״

 בחודשים עזה את שתפסיד ״הממשלה מרידוד: יעקב חרות ח"כ •
הבאות.' בבחירות הקריה את גם תפסיד הקרובים,

 ריע ה העיתונים מוכרי שאיגוד לאתר באדר, יוחנן ד״ר חרות ח״ב •
 העיתון כי הקומוניסטים, יתפארו ״מעתה העם: קול את למכור לסרב כוונתו על

בארץ.' הבלתי־תלוי היחיד העיתון הוא שלהם
 יהודה הרב את בכנסת בצססו חזני, מיכאל המזרחי הפועל ח״ב •
 בן קוצץ ,אץ ט בפי נזכר אני בתקציב, לדיון שניגשים פעם ״בכל מיימון: הכהן לייב

 אותו. מקצץ שר־האוצר — קוצץ תקציב. להכין מזדרז אני —אץ לקצץ.׳ קצוצי קוצץ
 ומתחיל לקיצוצים מתרגל אני — קצוצי ומקצץ. מוסיף הכללי החשב — קוצץ בן

אחרון.״ קיצוץ ומקצץ בא המדינה מבקר — לקצץ בעצמי. לקצץ
 על נשאוהו שמעריציו לאחר בגין, מנחם החרות תנועת מנהיג •
 על רוכבים שהם הוא, מפא״י מנהיגי לבין ביני .ההבדל בירושלים: בר,פגנד. כחף

הפגנות.*' בשעת רק ואני השנה ימות בכל הציבור
 בכל הממשלה תחלים דבר של בסופו ״אם :גרינברג <״רומק") ראובן •
 שם נכתח כבר שבינתיים לעובדה הודות רק זה יהיה הרי מעזה, לסגת לא זאת
המרכזי.״ המשכיר של סניף
 החיפאי: התיאסרון בהקמת מסרותיו את בהסבירו פריי, פיטר הבמאי •

 להיות המתיימרים סוגים: לארבעה השחקנים את לחלק מקובל התיאטרון ״בעולם
 מקצועיים רע. זה גם — כמקצועיים המשחקים עיים מקצ רע. וזך. — כוכבים

מאד.״ טוב — כמקצועיים המשחקים וחובבים טוב. — ככוכבים המשחקים
 טוב רציו של משלחות הפזורה אל לשגר התוכנית על בסוכנות, עסקן •

טוב יש לכולם כי מה? שום על טוב רצון ״משלחות מישראל: לנסוע רצון.
•  ׳■ ,שלוש שמעוני: דוד המשורר של פסילתו על שמו, בעילום הרוצה סופר, .

 יובל חוגג פרס, מקבל הוא כאשר• שימח־לב: לעורר זקן לסופר ישנן ת הזומנוי
 זכה הוא אחת:, :בשנה השלוש כל את עבר שמעוני העולם. מן נפטר להבדיל או'

ונפטר.״ השבעים יובל את חגג טשרניחובסקי, בפרס
 דיג־ר ביציץ ״פרופסור לשעבר: והתרבות החינוך שר ■על סדן, דב הסופר •
 על באוניברסיטה להרצות יתחיל הוא בקרוב אם אתפלא לא דחי. אל מדחי הולך

ארן זלמן של ההיסטוריוזופיה
 בקיבוצים: להרצות המרבה רגיל, מחזה מחבר מטמור, יורם המחזאי •
 שלא. ואלה הראשי, הכביש על השוכנים אלה קיבוצים: סוגי• שני רק מכיר ״אני

השני מהסוג בקיבוצים להרצות תמיד מזדמן לי
 רדיו: בשידור שנשא בהרצאה־ טוינבי, ארנולד ד״ר ההיסטוריון •

ם ״האדם  מבלי' למבוגרים, המיועדים כלי־נשק בידיו שניתנו כנער כמוהו כי
ועיקר.*־ כלל לבגרות תגיע השכלית שהתפתחותו

!601 חזח חפולס

רדיו
קצרים גלים

ם! - במיקרו:!!! ג״ ב• דו
הממשלה ראש של דבריו על צנזורה

הפ זו הוטלה, בן־גוריון דוד ושר־הבזחון
 הודעתו ישראל. קול על־ידי הראשונה, עם

 בחדשות שודרה כפר־קאסם בעניין בכנסת
 נעלמה אך מסירתי, ביום 7 שעה של

 שכהן .9 שעה של החדשות מן לפתע
. עליד, לחזור ן לגב מצאו לא  שמואל . .

 למש- חודשית תוכנית להוסיף עומד רוזן
 שאלה בסימן בשם תיקרא התוכנית דריו.

 שהמאזינים סכרותי־תרבותי, חידון ותהווה
ם . . . בכתב עליו לענות יתדקשו לו  ש

 הצוזת מך סופית לפרוש החלים רוזנפלד
ב ת ההשתתם אחת. !בסירה שלושה של

 קשר, . כד. עצבנות לו גורמת שידורים
 התוכנית. עצבים. להתמוטטות .חושש שהוא

 נשמע) מה (ראה הבאה בשבת שתשודר
בהשתתפותו. האחרונה התוכנית תהיה

שמע מה נ
 הבא, השבוע שידורי מתוך אלה, תוכניות

אפשריים. שינויים מפנימות. להיות עשויות
 קול :9.30 ד׳; (יום חציר ניחוח •

הוק בסידרד. השנייה התוכנית — ישראל)
 בדרנים- בהשתתסית גבע, בקבוצת לטה

 ורמת״יו* יפעת סף, מתל־י נוספים חובבים
הו את לתוכנית תורמת עצמה גבע חנן.

מסי את המלווה להקה הגבעתרון, פעות
וביני ההיתיליים, בפיזמוריה הקבוצה בות
 כלי־הר תזמורת הגיזבר. פיזמון. — הם

 מיד זר־הורית משמיעה תל״יוסף של שיפה
יצ יצחק רר המש כביש־העמק. סלילת מי

 ' הנושא על פליטון משמיעי יפעת, חבר חק׳
 רמת- חברי לעבודה. אנשים מעירים ב:צד
ר מערכונים שורת מציגים וילדיה יוחנן  ׳ בנ

המק הקריין ועוקצניס. חמודים צברינו סח
 קסט־ שמואל הפעם הוא הקטעים בין שר

רמת״יוחנן. חבר לניץ,
 וייס מספרים האדייב מיפמכי •

 !:בסיו* שנייד■ תוכנית — צה״ל) גלי ;8 ה׳;
והמג הראבן, שולמית על־ידי כה הער רה
 ה־ שפע מתוך לגלות ניתן אשר את לה

 ובסיני. בעזה שנתפסו הצבאיים מיסמכים
 מצריו חייל של מפורם אישי יומן הפעם:

העונשים, שיטת והטוראים! הקצינים יחסי

 גלי ;8.30 ח; (יום הג׳אז מועדון •
 בער ביותר הסובים הג׳אז מנגני — צה״ל)

 על־יוי שנערך המשאל משתתפי לדעת לם,
 יוצגו דאוךביט, האמריקאי הג׳אז שבועון

תקליטים• גבי מעל
 ;9.30 ח: (יום המזלג קצה על •
תוכ של השני המישדר — אל) יש! קול
 יצחק על־ידי המוגשת החדשה, הבידור נית

 של דיומא מענייני לוג מוג יכלול: שמעוני,
 דן של סאטירי פזמון אלמוג, שמואל

 דר חרל-ם, עדי על־ידי שייקרא אלמגור
 יצחק על״ידי שיוצג חידודי־לשון של שיח
 משל מתורגם פיזמון שרי, ובצלאל בנאי

 פיר שני נש, אוגדן האמריקאי ההומוריסט
 מאם־ ירקוני, יפה של מפיה חדשים נים מ

 ברנם, משה של מסיו חדש אמריקאי בו
 ששון אדי הגיטאריסם בביצוע נגינה וקטעי

 קול תזמורת קלר. מלווין והקלארינטאי
 מארק של חדשים עיבודים תשמיע ישראל
 הזמר הרניק. ומאיר אהרוני נפתלי לברי,
 התוכנית, הימנון את גם ישמיע ברנט משה

 פרוסה 400 (שישלם הקהל יתבקש שמעתה
 החוזר; בפיזמון אליו להצטרף דמי־כניסד,)

 שאין וכיוון / המזלג קצה־צה־צד, ״על
 הכל עושים / קטן רגע לא אף / זמן
המזלג.״ קצה על

א • ת ו ח י נ  יש־ קול ;8.10 ו; (יום ״
 סואץ, מתעלת צה״ל פרידת לכבוד — ראל)

 נוות על פרסיירה בשם תתוכנית תשודר
 אשר אאידה, האופרה על שתספר הנילוס,
 של החגיגי המאורע לכבוד במיוחד הוזמנה
תעלת־סואץ. פתיחת

(שבת; אחת כסירה שלושה •
ל בבוקר; 11.30  חוזר שידור — ישראל) ק

ל נוסף האחרונה■ התוכנית של ומורחב י  ן
 התוכנית תכלול שעבר, בשבוע ששודר מה

כמפל מפלגות־דמיוניות, מצעי של סידרה
 (שלום אוכלי־השימורים הקונסרבטיבים גת

(אמ בלתי־פובדות אמהות אירנו! רזנפלד),
 (שמואל בעלי־הבתים מפלגת אחי־נעמי), נון

ך (ין הישראלית האמנות מפלגת אלמוג),  ב
 (גבריאל חדשה דת למען מפלגה אמוץ),

 חתאזזדו בךהילדיס ילדי ומפלגת צנרוני)
אלמגוד^ (דן
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