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מן* ע פס בו ש | ה
| מס״הכנםח להטלת התנגדותו את בהביעו רוקח, ישראל צ״ס ח"כ •

! בעריסה.״ תינוקות על גם מס יטילו מעט ״עוד :16 מגיל החל עובדים נערים על !
 ! מס־הבנסה, פחות בעד לא .אני דיון: באותו סוזאייס, זלמן צ"כ ח״כ • י
הכנסה.״ ויותר מס פחות בעד אלא !
! מס־ההכנסה הכבדת על בכנסת בתגובה ריפתין, יעקג ם פ" מ ח״ס 0 !
| הרווקים לכל מאחל ואני רווקים, שיהיו אידיאלי מצב זה ״אין רווקים: לגבי !
אלה.״ באיחולים מאוחדים חברי־הכנסת שכל חושב אני במהרה. שיתחתנו !

; סיני: בחצי־האי הכבישים הריסת על סנה, משה ר ד" מל״י ח״ס •
; מצרים.״ לבין בינינו והבנה התקרבות של דרך כל להרוס נועדה הכבישים ״הריסת ■
! בהונגאריה מקום. בכל נמצאים האלה ״הרוסים עניין: באותו כיכר, שאול • \
! הרוסים. — באולימפיאדה הרוסים. — בסוריה הרוסים. — במצרים הרוסים. — !
הרוסים.״ הכבישים סיני בחצי־האי אפילו !

| מפ״ם עם בוויכוח לבץ, פנחס ההסתדרות של הכללי המזכיר •
| — אחרת תוכנית לכם יש ״אם השכר: מדיניות על הפועל, בוועד ואחדות־העבודה !
 • מיותרים דברים להחזיק חבל היום במקרר. אותה תחזיקו אל אותה. תוציאו |
חשמל.״ מבזבז זה במקרר. |
כ • ■ " ת ח רו ר ח ״ ן ד נ ח ו ר, י ד א ! ההצעות סביב הקואליציוני הסיכסוך על כ
 ! בשאלת ממשלתי למשבר יגרמו לא השמאל ״מפלגות מם־ההכנסה: בחוק לתיקונים !
בשבילן.״ מדי גבוה מהקואליציה מס־היציאה כי מס־ההכנסה, !
! במועצת המדיני המצב על בנאום אלון, יגאל העכורה אחדות ח״ס • |
״ פחות לא ישראלית להיות עזה ״על מפלגתו: ! . פו מי
 ! הפועל ח״ב בין הסיכסוך כי שנמסר לאחר שמו, כעילום הרוצה ח"כ • י
 | חרות ח״ב בפני יתברר לייבוביץ׳ ישעיהו פרופסור לבין רפאל יצחק המזרחי !
חינם.״ בידור מובטח ירושלים ״לתושבי פתוחות: בדלתיים באדר, יוחנן ד״ר |

! את לילד פעם הסביר כיצד בהזכירו שלונסקי, אכרהם המשורר •
 י לכל ונכונים למולדת, מסורים שניהם של ״החברים לנלמ״ח: אצ״ל בין ההבדל !
 : סמל יש לפלמ״ח רובה. של סמל יש לאצ״ל בסמל. רק הוא ההבדל גבורה. מעשה !
 ! צורך עוד יהיד, שלא אחרי אבל לרובה. החרב בין הבדל אין ושיבולת. חרב של יי
,שיבולת.״1 תישאר עוד ולפלמ״ח כלום יישאר לא לאצ״ל בשניהם, |

אנשים
תי ראש ל מחליד ב

 התלמי, כנימין״) (״ר׳ יהושע הסופר
 יהודית־ ההתקרבות למען העקשן הלוחם
 מהפכני צעד על השבוע החליט ערבית,
 מירושלים לעקור אומר גמר הוא בחייו:

 על בכפר־קאסם, זקנתו לעת ולהשתקע
 אירעו בו הכפר תושבי בין לחיות מנת

 הסופר באוקטובר. 29ב־ מאורעות־הדמים
לר האפשרות את עתר, מברר 70ה־ בן

. בכפר־קאסם בית לעצמו כוש .  עתודאי .
 דוד הממשלה לראש שכתב מבאר־שבע,

בצ שבשרתו כך על והתלונן ן1בן*גורי
 נעליו, את קרע סיני מבצע בשעת בא

 ממשרד־ראש־הממשלה, תשובה השבוע קיבל
 ולקבל הצבאית ליחידתו לפנות התבקש בה

של חשבונו על חדש, נעליים זוג ממנה
.ביג׳י  שרת משה לשעבר שר־החוץ . .

 מקרה על פומבי בנאום השבוע התלונן
 מבצע לפני יום בהודו: לו שאירע לא־נעים

כי הבטיח בו נלהב, נאום נשא סיני
 נגד למלחמה לעולם תצא לא ישראל

 ראש עם נפגש כאשר למחרת, הערבים.
הב ניהרו, ג׳ואהרלאל הודו ממשלת

מיהר שרת, של במבוכתו המארח חין
 נימנע ״הבה באמרו: מהמצוקה להוציאו
 אני כי האחרונות, הידיעות על מלדבר

על מאומה ידוע היה לא לך שגם בטוח
. המבצע״  יחסית יותר גדולה להצלחה . .

 רחל מפא״י ח״כ שרת, לדברי זכתה,
 כלפי חשדנות המגלים אסיה, עמי :צברי

 התימניה אל באהדה התייחסו לבני־העור,
״אחו בשם שם להיקרא שזכתה הצעירה,

. תנו״ .  נראה ארן זלמן החינוך שר .
 תחת בגילוי־ראש עומד כשהוא השבוע,
 ח״כ אליו ניגש הכנסת. בקירבת הגשם,
 ״זיאמה, ואמר: נוברין עקיננא מפא״י

 ראש לך שיש עליך שאומרים תשכח אל
 פן בגשם, תעמוד שלא מוטב ברזל. של

 יולמן ד״ר פאג״י ח״ב . . . חלודה״ יעלה
 על תדון הכנסת כי השבוע דרש כהנא

 לאחרונה המציפה הפורנוגרפית הספרות
 מסכים הוא כי השיב ארן הקיוסקים. את

שחברי־הכנסת בתנאי רק אך דיון, שייערך

 קטעים בדיון לצטט שלא מראש יתחייבו
 לדיון העומדים הספרים בתוך עיקריים

ער ומיעוט בישראל הפרסים ריבוי . . .
 ולשנינה. למשל מזמן כבר הפכו כם,

 הבימה תיאטרון שחקן השבוע כשנשאל
שז בכסף יעשה מה קלאצ׳קין רפאל

 השיב: השבוע, שחולק ננסין, בפרס בו כה
,מכנסיים״ זוג לי ״אקנה . מש ידיעה .

 וקאבארטים: מועדוני־לילה לצלמי מחת
מסויימים אנשים עוברים האחרונים בימים

 כל עבור ל״י 100 מציעים הצלמים. בין
 המפקח סגן מופיע בו .תצלום של נגטיב
 כן־גוריון, עמוס המשטרה, של הכללי

לצ שהיא. פוזה בכל ובנשפים, במועדונים
 נרמז זו, לעיסקה התלהבו שלא למים
 המועדונים לאותם להיכנס להם יתנו שלא

בעתיד.
★ ★ ★

ט סיומי□ 2 ר ס אחד ל
 זלמן שלמה של 80ה־ יובל לכבוד
קן,  של ואביו שוקן ספריית מייסד שו

ם הארץ עורך שו קן, ^ר הסו עומד שו
 שי לו להגיש עגנון יוסף שמואל פר

 ספר, יצירתו של שני כרך במינו: מיוחד
 ויוד־ סיפורים 80 שיכלול וסיפור, סופר

 של הראשון הכרך בלבד. טפסים 80ב־ פס
 ביובל לאור יצא וסיפור סופר ספר,
 כולל כשהוא שוקן, זלמן שלמה של ה־סד

. טפסים 70ב־ ונדפס סיפורים 70 . . 
 לצאת עומדת הררית חיה השחקנית

 סיר־ במאי הסיבה: לאיטליה. שוב השבוע
 מן מרוצה היה לא היום גיבורת טה

 סיומים שני מחדש להסריט החליט הסיום,
 של כללית באסיפה אחר־כך ולדון נוספים

 יסיים הסיומים מן איזה הסרט משתתפי
שותפה דבר של בסופו הסרט את
 איננה 24 גבעה בסרט הררית חיה של

ה, נ  מולהאר אדוארד האירי השחקן עו
 שלו: בקריירה גדולה לעלייה השבוע זכה
התפ את למלא כדי לניו־יורק הוזמן הוא
 גברתי המוסיקאלי במחזה הראשי קיד

 של פיגמלידן המחזה על המבוסס הנאווה,
 רקם של במקומו שו, ברנארד ג׳ורג׳

האו של הסטודנטים אירגון . . .הריסון
להו החלים בירושלים העברית ניברסיטה

 רב־ טכם השנה שלו הפורים לנשפי סיף
 עולמית, אסתר מלכת בחירת חשיבות:
ול בעולם, רבות בארצות קורס שתיערך

 העולמית המלכה בירושלים ייבחרו בסוף
הקול לכוכבת פנו הסטודנטים וסגניותיה.

 בבקשה וויליאמם אסתר הרטובה נוע
. השופטים בראש לעמוד  ה־ פיזמונאי . .
 באנגליה שהשתלם חפר, חיים פלמ״ח

 את כבר לשווק הצליח תסריטים, בכתיבת
 הצרפתי הבמאי זה: בשטח יצירתו ביכורי

 את בטבריה השבוע סיים גח־אר מארק
 בת עמליח הקצר הטלוויזיה סרס צילום

 חפר. של תסריט 7ע המבוסס המרת,
 מטבריה, חמש, בת ילדה הסרט, גיבורת

 כדי מביתה בורחת מזרחי, עמליה בשם
̂הציל  זו בדרך ומשמשת משחיסה, אווז י

שס וההרים הכנרת קסמי לצילום אמתלה
המבו נוסף סרט לצלם עומד גודאר ביבה.

 קורותיו בשם חפר של הסרים על סס
 המשוטט כומר שהוא בראון, האב של

. הגליל בדרכי ב הסופר . דן ד  החל ס
 של גילגוליה על לשוני מחקר בחיבור

 בתנ״ך עיר־המקלט מימי ״מקלט״, המלה
החדיש. לשימושה עד

ר

 הגוססת, אמה בחיק סיני במדבר שנמצאה הפצועה, הבדואית הילדה מיניה, השער. נערת
 זנתה בכר, אלברט ד״ר הירושלמי הרופא על־ידי הביתה ונלקחה צה׳׳ל חיילי על־ידי ניצלה

 הסיפור ראדאר. הנפוץ הצרפתי השבועון של שערו על דמותה ציורי על־ידי עולמי לפירסום
 ההסברה למנגנון הודות זה לפירסום זכה לא סיני מבצע של ללב ביותר הנוגע האנושי

 הביאה עצמאיים עיתונאים של יוזסתס רק הפרשה. מכל לחלוטין שהתעלם הישראלי,
הסברה. של לאפשרויותיה נוספת הוכחה ישראל, יוחמי של האנושי הצד את העולם לידיעת
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