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 דוד הממשלה ראש השבוע :תן כאשר
ל הממשלה את לכנס הוראה בן*ג*ריון

 לשר־ פרט השרים, כל הגיעו דחופה, ישיבה
 מכוניות שארבע לאחר ארן. זלמן החינוך

 מכר נמצא ירושלים, ברחבי לחפשו יצאו
 יומית להצגה נכנס ארן את ראה כי שאמר

הת השר הופסקה, הסרט הצגת בקולנוע.
 זו ובצורה הרמקול, באמצעות לצאת בקש

 שיחה . . . הממשלה בישיבת המניין הושלם
 לשיחות נושא היא מיוחדת־במינה, טלפונית

ה שהתקיימה בשיחה המדובר דבר. בבית
 שרת משה לשעבר שר־החוץ בין שבוע
 הרצל דבר וחבר־מערכת מפא״י ח״כ לבין

ר.  למחרת מרמת־השרון שטילפן שרת, ברג
 הורה באסיה, מסעו על מפא״י במרכז נאומו
 ״תבליט לעיתון: הכתבה את שהכין לברגר

 בתיאורים.״ ותמעט הממשיים ההישגים את
 ״יהיה ברגר, התנגד כזאת,״ בצורה ״אבל
 סומך ״אני שרת: סיכם חומר.״ מדי פחות

 מ־ קיצוני באופן בהסתייגו . . . עליך!״
 השבוע סיפר בכפר־קאסם, מעשה־ד,זוועה

 שנהגה הקפדנות מידת על בגין מנחם
 ולא־ שבויים חיי על לשמירה אצ״ל מחתרת
 על הקרב בימי המקרים: אחד לוחמים.

 בשבי, ערביים לוחמים כעשרים נלקחו יפו,
 שהרים השבויים אחד בק. חסן מיסגד ליד

 את הרג אקדח, לפתע שלף ידו את תחילה
 חברי האצ״ל. של המעטים הקצינים אחד

 השבויים, השאר כל את לקטול רצו ההרוג
 פקודה נתן לבגין, כך על כשהודיעו אולם

ו שבוי, בשום לרעה יגעו שלא מפורשת
ה האחריות את המקומי המפקד על הטיל

 אחד שבוי אף זו. פקודה לביצוע אישית
 הפזיזות בגין: של טענתו . . . נפגע לא
 חם בנשק השימוש לגבי בארץ נוהגים בה

 מפרשת עוד נובעת אזרחית אוכלוסיה כלפי
 הסבורים אותם ״אפילו לדבריו: אלטלינה.

הי זו בפרשה ההגנה התנהגות כי היום עד
 לפחות להביע צריכים היו מוצדקת, תד,

 היום עד אולם דם. שנשפך כך על צער
 צער של אחת מלה מעולם נאמרה לא הזה
 אלטלינה.״ אנשי של מותם על

★ ★ ★
ממשלתיות פילגשי□

שי ראובן בארצות־הברית ישראל ציר
 נשאל בישראל, לביקור השבוע שבא לוח,

 ימי בעצם מארצות־הברית יצא טעם מה
״בארצות־ :שילוח הסביר המדיני. המאבק

דמארי שושנה זמרת
הפסנתר על נשק מחסן

 אצל לשיחה להתקבל כיום קשה הברית
להת אפשר ופה במשרד־החוץ, נמוך פקיד
 מכן, לאחר מיד הנשיא.״ אצל ישר קבל
 יצחק הנשיא אצל לביקור שילוח נכנס

 שמחה: בקריאת פניו את שקיבל בן־צבי,
 לביקור . . . שלומך?״ מה ראוב׳לה! ״שלום

 בניו־ ישראל של הכללי הקונסול גם הגיע
ח יורק מ  לחוג מנת על שבא היימן, צ

 היי־ הסביר בנו. של הבר־מצווד, חגיגת את
 יכול שאני ביותר הטובה ״התעמולה מן:

יש למען ניו־יורק יהודי בין כיום לעשות

 לחוג נסע שהקונסול שישמעו היא ראל,
 . . . בירושלים״ בנו של הבר־מצווה את

 גליקמן משה הרב גם לישראל חזר
 ירושלים, עיריית ראש סגן לשעבר פורוש,

 תעמולת את להדוף מנת על לווינה שנשלח
 נגד מסטמאר הרבי שליחי שניהלו הזוועה,
 מסר בורחי־הונגאריה. בין לישראל העלייה
 כי ליהודים, סיפרו סטמאר שליחי פורוש:
ה צעיר שכל כך, כדי עד מופקרת ישראל

 ו־ לצבא אותו מגייסים מייד אליה עולה
 באוהל וחצי שנתיים למשך אותו משכנים

 כבר היו הונגאריה יהודי חיילת. עם אחד
 בזקנו, משכו מהם רבים כי עד חשדנים, כה
 איננו ושהוא מודבק, שאיננו להיווכח כדי

 השופט . . . ומוסווה מופקר ציוני שליח
 ראש יושב לוונברג, הלמוט המחוזי

ה טען דרכים, תאונות למניעת המועצה
 ביותר הגדול המומחה הינו הוא כי שבוע

 יהודי שום וכי חג־המולד, להימנוני בישראל
 אתו להתחרות יצליח לא בישראל נוצרי או

. לו הידועים השירים במספר .  מנהיג .
 בשעת קיבל מיקוגיס שמואל מק״י

מ מתנה קצר, זמן לפני באיטליה, ביקורו
 ״להידוק הקדשה: בצירוף בארי, נמל פועלי

ובארי.״ תל־אביב חיפה, נמלי בין הקשרים
 בהומור הידוע בישראל צרפת .שגריר . . .

 השבוע סיפר ז׳ילכר פייר איזץ שלו
 ״לקחתי לו: שקרה מאורע על (בעברית)

 בעזרתו כי וקיוויתי צעיר, בחור בטרמפ
 היה אך בעברית. ידיעותי את להרחיב אוכל

 חדש עולה היה הבחור — גוי של מזל לי
צר מלבד שפה שום ידע שלא ממארוקו,

 ה־ גילה בלתי־רגילה רגישות . . . פתית״
 נו״ מרדכי ד״ר הרב המזרחי ח״כ שבוע
 ד,גימ־ חוק על בדיון הוצע כאשר רוק,
 שהיתר, ״למי ישולמו הן כי לשרים לאות
 מי לרבות מותו, בשעת השר) (של אשתו

 עמו וגרה כאשתו בציבור ידועה שהיתר,
.כבו חילול ״זהו נורוק: צעק שעה. אותה

 שהם מניחים כשאנו הממשלה, חברי של דם
. . . פילגשים!״ עם גרים

★ ★ ★
הארוך •ום־ההולדת

 התיאטרון שחקן השבוע התעניין כאשר
ה הקאמרי ר כ פי ם א ל  במשרד־התיאטרון ח

להת מישהו לו יעץ המשכורת, תינתן מתי
 במשרד. המודעות לוח שעל במודעה בונן

מש את הרכיב קצר־ראייה, שהוא חלפי,
 המודעה על והביט. הלוח אלי התקרב קפיו,

ל אין לעולם בולטות: מלים שלוש היו
. דעת . ב הסופר .  זכרונות העלה סדן ד

 של האישי כמזכירו שימש בהם הימים מן
ל הסופר א מו ף ש ס ץ. יו נ  סדן: סיפר עג
 הראשון הדבר הרי בבוקר, עגנון קם כאשר
 תוכן הכתבת היה נטילת־ידיו לאחר שעשה

 למזכירו. לילה באותו שחלם החלומות כל
עמו גבי על לפעמים השתרעו אלה חלומות

ה הזמרת של ביתה . . . רבים דים שנ  שו
רי א מ מ למחסן־נשק, כמעט עתה דומה ד

 כמזכרת בו, הניצבים הריקים הפגזים רוב
 בחצי- הופיעה שבפניהן צבאיות מיחידות

 רובה ביותר: הבולטת המזכרת סיני. האי
 הקדשתה את הנושא פליז לוח ועליו רוסי
. החטיבות אחת של . ח משלטים שני .

ל השבוע תפס דשים א ק חז  (,״חצקל״) י
ת, סי כ ש־  המפורסם הקפד, בית בעל אי

ב יתד לתקוע הרגיל ״חצקל״, בתל־אביב.
 שלו הקנטינה על הוסיף מרוחקות, נקודות

ל קנטינות שתי בתמנע, הנחושת במכרות
 ל־ מאילת הנפט צינור מניחי של שירותם

ם החיפאי הסופר . . . באר־שבע ה ר כ  א
ב, לי) וירווח (אדברה רי  בירושלים ביקר ק

ם הסופר אצל ז (יעיש) חיי כ ודיבר, הז
 ב־ שהשחירו הסופרים של בגנותם הרגלו,

 כשהוגש הגולה. דמות את דור־ההשכלה
 חלב ״עם הזז: של אשתו אותו שאלה קפה,

יו ״אינך ואמר: הזז התערב חלב״ בלי או
 ישתה ולא שומר־מצוות הוא שקריב דעת

 אכלתי מתי אבל בשר?״ אכילת לאחר חלב ,
 אמר פירוש?״ ״מה קריב. התפלא ״בשר?״

 פה בכל טורף אתה שעתיים ״מזה הזז, :
 .ובר־ פרישמן מוכר־ספרים, מנדלי .את

 הקאמרי התיאטרון שחקנית . . . נר!״
ה רנ ת או ר  במסעד, כי השבוע סיפרה פו

הו יום את פעם 30 חגגה בארצות־הברית
ד של 70ה־ לדתו ון דו רי גו ־  עיר בכל ז כן

 היום בדיוק כי מודיעים היו הופיעה, בה
 ישראל, ממשלת ראש של ההולדת יום חל

 במיוחד נדיבים להיות התבקשו והנוכחים
. יום־הולדת במתנות .  השבועונים אחד .

י חדש תיכון מנהלת את השבוע ציטט נ  טו
היש הנוער דמות על בסימפוזיון הלה
הצעי רפותיי ״אס מבטאה: לרבות ראלי,

 בתיאור: הבלתי־מדוייק היחיד הפרט רים...״
ב ערב באותו כלל הופיעה לא הלה טוני

הסימפוזיון. נערך בו צוותא. מועדון

1 0 ע <!*9 ו ב ש ה
 רוזן, פנחס לשר־המשפטים בתשובה כן־נוריו!/. דוד הממשלה ראש • <
 המדיניות ההצהרות על גם הקולקטיבית האחריות עקרון את להטיל יש כי שטען י
 דורש אינני זה ״בעניין הממשלה: שרי על״ידי הניתנות ועזה, סיני בעניין השונות ;
סתם•" באחריות גם אסתפק קולקטיבית. אחריות דווקא !
נאשמי של משפטם את להל התביעה על יוניצ׳מן, שמשון חרות ח״ס • |
אשר, של הטוב שמה שלמען הוא, למדינה אשד, בין ״ההבדל בפומבי: כפר־קאסם !
 לנהל תמיד יש מדינה של הטוב לשמר, סגורות. בדלתיים משפט לנהל לפעמים יש !
פתוחות.״ בדלתיים המשפט את י
נאשמי של משפטם את לנהל התביעה על יוניצ׳מן, שמשון חרות ח״כ • !
יחזרו הפדאין שגם כנראה, היא, ״הכוונה סיני: מבצע שלפני לגבולותיה תחזור !
סיני.״ מבצע שלפני לגבולותיהם |
שצריך נדמה האחרונים, מעשיו ״לפי :וויניצקי יוסף ״חרות" עורף • !
 לו לקרוא צריך באנגלית המאוחדות. האומות ארגון של ראשי־ד,תיבות את להחליף >
ס1.זי0:. 11מ1;ז6>1 א3856ע01^-3מ18ס1:1תס בשם ן מצרים.״ אוהדי או״ם: — ובעברית .
הרכבת של המבצע התחלת על חזני, מיכאל המזרחי הפועל ח״ב • !
להזריק צריך היה הראשונה המנה ״את בישראל: ילדים, שיתוק נגד סאלק תרכיב !
שיתוק.״ של קשה מצורה סובל הוא ההסברה. למנגנון !
שבמסיבה לאחר לבון, פנחס ההסתדרות של הכללי המזכיר • !
 ציון ללבון מגיע כי האורחים אחד אמר הצרפתית הסוציאליסטית המשלחת לכבוד !
זאת.״ אמרו שלי המורים כל ״לא למטר־השאלות: תשובותיו על גבוה !
— ממדבר־סיני לסגת אומנם ״עלינו :סורג יוסף ד״ר שר־הדואר • !
בדבר־סיני.״ להחזיק יכולים אנו זאת לעומת אך |
בעדותו ישראל, משטרת של הכללי המפקח סגן לשעבר נחמיאס, יוסף • !
 המתנדבים: שורת נגד בן־גוריון, עמום הנוכחי, הכללי המפקח סגן במשפט המוקדמת •
כללה מפקח סגן היה כללי מפקח וסגן לירה היתר, שהלידה בזמן היה ״זה |

שכר העלאת על במחלוקת המצב על גוכרין, עקיבא מפא״י ח"כ •
 אצבע לתת מוכנים והתעשיינים השליש, את להחזיר תובעת ״ההסתדרות היסוד: !
משולשת.״ !
הפועל וח״כ חזן יעקב מפ-ם שח״כ לאחר רוקח, ישראל צ״כ ח״כ • |
ת הקרן של החדש הדירקטוריון כחברי נבחרו חזני מיכאל המזרחי ! ״ח  לישראל: הק
לצפות.״ אין חושות לזמירות אבל לישראל, הקיימת בקרן אומנם יישבו וחזני ״חזן |
בנו על כשנשאל בארט, אהרן ד״ר לישראל לאומי בנק מנהל • ;
 למדינת המיוחדים הדברים אחד ״זה בנגב: סעד בקיבוץ חבר שהוא בארט, יהודה !
לסעד.״ זקוק יהיה הלאומי הבנק מנהל של שבנו ישראל, י
הכרח־לא־ הוא ״הצבא בצד,״ל: השירות על שלונסקי, אברהם המשורר • ;
רק צריכים תרופה־שהלוואי־ולא־יצטרכו־להשתמש־בה. בחזקת גם הוא אבל יגונה, !
התותח.״ ושל בית־ד,מרקחת של מאידיאליזציה להימנע <
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 הדרו המשקאות ואלו
הנש, להצלחמ שים

פיין אקסטרה ברנדי •
ט • ו מ ר ן ו ו ר כ ז
מזרחי כרמל וודקה •
ברנדי שרי ליקר •
 מזרחי כרמל קימל •

לציון ראשון מיקבי
 יעקב וזכרון
 ושמרי גזרי

הבא לנשף

״צוהר״ הוצאת
 העברי לקורא להודיע גאה

הופעת על

וחצי חצות
 בעברית ראשון מבחר

של מיצירתו
מילר הנרי

 ״טרופיק קאנסר״, אוף (״טרופיק
קפריקורן״) אוף

 להוצאה מיוחדת דבר- ״אחרית עם
 המחבר מאת העברית,

 ובטוב־ בהידור שהופיע הספר,
 מעשה־ ציורים 11 מלווה טעם,
על־ידי במיוחד שצוירו אמן

שץ בצלאל
ן ר ה א : ם ו ג ר ר ת י מ א

שפע  בכל חמים מים של מבטיח
השבוע ימות ובכל השנה תקופות

 המשתלמת פעמית, חד השקעה
ובחשמל בדלק חסכון תוך •יי

ת ו י ר ח א ם ל י י ת נ ש  ל
לתשלומים מיוחד סידור
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