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החופה תחת לביא ואריה שושנה
נשיאה הנסיעה, 'לפני

אנשים
ר, מה ר ב. ש. ז

ד ושר־הבטחון הממשלה ראש ך דו  כ
שהת מפא״י, מרכז בישיבת תילק גוריו[

ל מרקיעי־שחקים שבתים השבוע, קיימה
א שלו. מדיניות־החוץ מנהלי כ א ״ ״ ,] ב  א
ה של המופלאים העילויים אחד ״הוא אמר,

 ולעולם הנולד את הרואה איש הזה, דור
 שרת־החוץ כשערה.״ אפילו יחטיא לא

 ממצה אך קצר בשבח זכתה מאיר גולדה
 בשדר,־המדיניות גולדה של ״עוצמתה יותר:

. בשדה־הקרב!״ צה״ל של בעוצמתו היא . . 
 של עלייתו לכבוד השבוע שנערכה במסיבה

ליש מאנגליה זיו ישראל הציוני העסקן
מהת זיו רכקה אשתו של והינצלה ראל,
 אמר בתל־מונד, אחוזתה על הפידאיון קפת

 מתגברת■ באנגליה הציונות כי בדבריו זיו
 משם. העולים מספר יוכפל הבאה בשנה וכי

 שפרינצק יוסף הכנסת יושב־ראש לחש
 הגיעו שעברה בשנה ״בוודאי! לצידו: ליושב

 סיכויים יש והשנה מאנגליה, עולים שני
ה היה ארוך שזמן לאחר . . . לארבעה״

 ההסתדרות של הפועל הוועד בבית מזנון
העוב של מחאותיהם למרות בלתי־כשר,

 הכשרתו על עתה זה הוחלט הדתיים, דים
עוב מתוכו. מאכלי־הבשר כל סילוק על־ידי

 בדגים מעתה שיסתפקו הפועל, הוועד די
 לארבעה זאת פעולה מייחסים ומאכלי־חלב,

 המזכיר הפועל: בוועד העובדים בני־רבנים
 (ברבי לכון פנחס ההסתדרות של הכללי
 יעקב הפניני בעל לוביאניקר יוסף יעקב
 (ברבי הסקי[ יצחק הגזבר ז״ל>, יוסף
 ז*ל> שגיעית הכלכלה בעל חסקין משה
(ב ברקת ראוכן המקצועי האיגוד איש
 ״הגאון בורשטיין, הכהן אהרון אברהם רבי

 יצחק לוי ההסתדרות ודובר ז״ל) מטבריג״
 ייבדל לוי, לייב יעקב (ברבי הירושלמי

המוק עדותו בשעת . . .ארוכים) לחיים
 עמוס במשפט נחמיאם יוסף של דמת

 שאל המתנדבים, שורת נגד כן־גוריון
 זה ימה :כה[ שלום בית־חמשפט רשם

 תמיר: שמואל בהלצה לו השיב ב.?״ ש.
 הוא, ברזל כרזל." שמואל עורךדין ״זהו

 מי• עורך־הדין של העיקרי עוזרו כידוע,
לשכנע מטעמו שנשלח והאיש כספי, כאל

 הצהרות־ על לחתום המשפט לפני עדים
בשבועה.

★ ★ ★
מרגלית של חתולו

מ שהכין בישראל, האידיש סופרי איגוד
 ביום אש שלום הסופר של לכבודו סיבה

 חתן־המסי- כאשר הופתע שעבר, בשבוע ד
 יוכל לא אופן בשום כי פתאום הודיע בה

 יהיה כי אם ג׳, ביום במסיבה להשתתף
התברר, אחר־כך רק אחר. מועד לכל מוכן

 שהוא האזרחית, השנה ראש חל ג׳ ביום כי
 שהותקף אש, הנוצרי. הסילווסטר חג גם

ש החלים לנצרות, נטייתו על קשות בעבר
 כאילו עלילות לשום פתחון־פה לתת לא

יו התקיימה המסיבה החג. את חוגג הוא
 ה׳שראליים ידידיו . . . יותר מאוחר מיים

 של שלישו כהן, (״הג׳ינג׳י״) ירוחם של
 למדעי הפקולטה ותלמיד בעבר אלון יגאל

 בד,וזר* אוקספורד אוניברסיטת של המזרח
 במקום נעימה: הפתעה השבוע למענו הכינו

 קטעים ועליו סרט־הקלטה, לו שלחו מכתב,
 השאר: בין בישראל. החיים מהווי שונים

פופו רדיו מתוכניות קטעים מסיבות, הדי
 שהוקלטה אלון יגאל של ברכה לאריות,

 שהוקלט ושיר מגינוסר, ישר לטלפון מבעד
.דמארי שושנה של מפיה במיוחד . . 

להפ זכה שלונסקי אכרהם המשורר
ה מלילות באחד נכנס כאשר נעימה תעה

 את קיבל הקהל ביפו: ז׳אק לבאר שבוע
 נעימה היתד, ההפתעה בתשואות־חן. פניו

 1״בן-גוריון קריאות: החלו באשר י פחות
הב לא הבאר שמבקרי מסתבר בן־גוריון!״

 המל׳ רעמות־השיער שתי בין היטב חינו
 שחוו בהצגת הוכנס קטן חידוש . . . בינות

הרא ההצגות לאחר בחביטה, לבן גבי על
 לסיום, סמוך מוקרנת, הרקע על שונות:
העכ על אימה המפיל החתול של דמותו
 איננו זאת למטרה שצולם החתול ברים.

התיאט (בחוגי המפורסם הפרטי חתולו אלא
.מרגלית. מאיר אהל, שחקן של רון)

★ ★ ★
הגודל• הגילוח

שלי* שעבר בשבוע נפגשו מוזרה פגישה
 קסט•. פרשת של הראשיים הגיבורים מן שד,
 לתל־אביב מירושלים שירדה במונית נר:

 השופט זה בצד זד, במקרה, התיישבו,
 תטיר שמואל עורך־הדין הלוי, כנימין

גרינוואלד להגנת הציבורי הוועד וחבר
ן כ או ״) ר ק מ רו ״ ג < ר כ נ י ר .ג . אל .
 את להשאיר הדורשים (הבודדים) הקולות
 השבוע הצטרף ישראל, בידי סיני חצי־האי

 פרוי* פיטר )70( הישיש הדני הסופר גם
 מזמן לא שזכה אסלוימוס, הספר מחבר כן,

 לזכות שהצליח אחדי בינלאומי לפירסום
ה הטלוויזיה בתוכנית דולאר אלף 64ב־

 לשאלות בהשיבו המפורסמת, אמריקאית
 החשוב הדני ׳בעיתון במאמר• ימאות. בענייני

 לפי חצי־יהודי שהוא הסופר, טען פוליסיקן,
מד את להפוך תוכל ישראל רק כי מוצאו,

 ;עםהקהל הזדהות . , , לגן־פורח סיני בר
 הגיעה אהל בתיאטרון :צ 5 בהצגת הבמה

 ריקה השחקנית השמיעה כאשר לשיאה,
 בחורים אוהבת ״אני פסוקה: את זראי

 בקע עצמו רגע באותו שחורים!״ זקנים עם
 שהי(״ ״חבל האולם: מאפלולית ענום קול

 להקת נסיעת ערב . . , אתמול!״ גלחתי
 באירופה הופעות למסע המיתרים שלושת׳

 א ז לאשה א לכי אריה נשא ובאמריקה,
 נשי־ נשק הנישואין למחרת שני. שושנה

 לפי שתוסיף הצעירה, לאשתו קת־סרידה
תפ את הישראלית הבמה על למלא שער,
 בזזיאטרת לדעת אין לעולם בהצגת קידה
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ע1הט>ב פסאן׳
! מן ביום ״הרי מפא״י: במרכז בנאום בךגוריץ, יוד הממשלה ראש •

; לשמור לאמור: בה אצווה צוואה לי תהיה ואם אחר. שר־בסחון לישראל יהיה הימים
 ! לדאוג לא־ערבי; צבא עם צבאי סיכסוך בשום צה״ל חלילה יסתבך שלא העיקר, על

 ! ייתכן. זה דבר כי יחד. ערב צבאות כל את בכך, הכרח יהיד. אם לנצח, יוכל שצבאנו
בעבר.״ קרה כבר הוא
| הצרפתית הלאומית האסיפה של הכטחץ וועדת ראש יושב •

 ! לעבודה בן־גוריון את לוקח הייתי לא ״אני בישראל: ביקור לאחר מונטל, פייר
 | דברים מיני כל ועל אפלטון על עבודתו בזמן החושב רועד, רועד,־צאן. בתור

 | עם כשאפגש מאידך, טוב. רועד, להיות יכול אינו לצאנו, קשורים שאינם אחרים
לשדה־בוקר.״ ללכת לו אציע — בפאריס מנדס־פראנס

• על בדיון שר־המסחר־והתעשיד״ לשעבר כרנשטיין, פרץ צ"כ ח"כ •
 | אני לכנסת, נכנסתי מאז הראשונה בפעם ״היום, בכנסת: לשרים הגימלאות חוק

אינטרסאנם.״
 : חושב ״אני פרסיהילודר,: על אלון, יגאל העכורה אחדות ח״ב •

 : מאה היום זה נ(ד, אלפים. עשרת אפילו ליי, לאלף הפרם את להגדיל שצריך
בשוק.״ תרנגולת של מחיר — לילד לירות עשר זה לירות?

■ את בצטטו רוזנכלום, הרצל ד״ר אחרונות״ ,,ידיעות עורך •
! להוכיח מכנסי כיסי את הופך אני אין שגנבתי, בי כשחושדים ״גם ז׳בוטינסקי: זאב
מאומה.״ אוכיח ולא כבודי את אפקיר רק בזה כי החשד, אי־נכונות את

! על תרעומת בהביעו קנטור, לוי תל־אכיב עיריית מועצת חכר •
ן על קרובות, לעתים העיר ברחובות העירייה שחופרת הבלתי־מתוכננת החפירה

 | להתקין מציע ״אני וטלפון: השמל כבלי ביוב, צינורות, ושיטה סדר ללא להניח מנת
 ; וחמישי שני יום בכל אותם לפתוח יהיה שאפשר כדי רוכסנים, הכבישים בכל

קלות.״ ביתר

 ; אלה בימים הנעשה ״את בהארץ: במאמר כךשושן, רפאל העיתונאי •
! אף אלא לבדר, רק לא שתפקידם מכאניים, לצעצועים. להשוות אפשר לאילת מסביב

ם ואף.כמה רכבת קטן, נמל עבודה: לקראת הילד את לחנך גם  ! בתי־ של מייד
, חרושת.״

 1 בשבועות שחולקו הפרסים שורת לאחר שלונסקי, אברהם המשורר •
 | צריך ״היה ?רם־העבודה: ובתוכם רוקח), פרס רופין, פרס ביאליק, (פרס האחרונים

בפריון־עבודה.״ לשיא הגיעו הם ליוצרי-ו־,פרסים. הפרס את למת
י דרישתם על הדתיים עם בחתפלמסו יוניצ׳מן, שמשון חרות ח"כ •

; שבחייכם רוצים? אתם ״מה רפואיים: לצרכים הגוויות ניתוח את יותר עוד להגביל
מתים״של-שבת?״ — ובמותכם גויים־של־שבת אתכם ישמשו

 | של בצערם המשתתפים ואנשים צמחונים ״גם \ אשכול לוי שר־האוצר •
אוכלי־אדם.״ לפעמים הם בעלי־חיים

 ; ביים אלא איננו ״שר־אוצר :ראמאדייה פול הצרפתי שר־האוצד •
החוק.' על־ידי מאושר

 | אפילו שווה איננו שבעל־פד. ״הסכם נולדווין: סאס הסרטים מפיק • י
״ * כתוב.״ הוא שעליו הנייר מחיר את
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