
השבוע גןי1ם9
צ׳פליו צ׳ארלי כי ״קראתי ירדן: מלר על סנה, משה ד״ר מק״י ח״ס •

 חוסיין יספיק הבכורה להצגת עד כי מקווה, אני בניו־יורק. נולן בשם חדש סרט מכין \
לשם.״ להגיע :

 שמחייה דבר ״אין העיתונות: על בסימפוזיון בן־גור, מאיר העיתונאי •
מתים.״ אנשים על רשימות מאשר יותר העיתונים את ן

 הקרן גאלה ״בשעתו : לישראל הקיימת הקרן על דונכיץ, נתן העיתונאי 9
הקרן.״ את גואלת הארץ היום הארץ. את

בישראל: בהרצאה בוואן, אניירין הבריטי כית־הנבחרים ציר •
 בשלטון היה כשטטאלין ? קולקטיבית הנהגה לבין סטאלין בין ההבדל ״מה

 עורפים שהיו או מתאבד השר היה השרים, אחד לבין בינו דעות חילוקי ונתגלעו
 לא וגם קולקטיבית התאבדות מאפשרת איננה קולקטיבית הנהגה ראשו. את

קולקטיבית.״ עריפת־ראשים
 ההומור של הירוד המצב על בהתלוננו דז׳יגאן, שמעון הקומיקאי •

 כך לשם לנסוע מוכרחים טובה, ישראלית בדיחה לשמוע ״כשרוצים בישראל:
לחוץ־לארץ.״

שיהיו בישראל אנשים וכמה כמה מכיר ״אני :שין* מירד העיתונאי •
 מישהו מפי קודם ישמעו רק אם שיח־צבר, גבי על גמור בשקט לשבת מוכנים
___________________ מודרנית.״ כורסה שזוהי באמנות המבין

אנשים
לעשיר״.״ תתקרב ״אד

 המדינה לנשיא ציפתה בלתי־נעימה הפתעה
 רעייתו עם יחד בא כאשר כן־צכי יצחק
 נמסר העליון: בגליל בקריית־שמונה לביקור

 הודיעו המקום מתושבי משפחות 35 כי לו
 דתן, את להמיר החלטתן על חג־הפסח בערב
 להיקלט. בנסיונן קשה אכזבה שנחלו אחרי

המש של מלאה רשימה מייד ביקש;הנשיא
ב יטפל כי והודיע בדבר, הנוגעות פחות
 של השמאלן . . . בבעיותיה! אישי אופן

 כוואן, אניירין הבריטית העבודה מפלגת
המר הוועדה בפני הירצה בישראל, שביקר

 מפלגתו. של מצבה על ההסתדרות של כזית
 וה־ המוסרית הירידה את להדגים כשרצה

 שנתיים, לפני עליה שהשתלטו ביורוקראטיזם
 פלט: ולבסוף ציורי ביטוי האורח חיפש
 מפא״י!״ מעין היה הלייבור אאריך? ״למה
 חריפה לתגובה גרמו אלה שמלים לאחר
 ההסתדרות של הכללי המזכיר של ביותר

 זהירות כי האורח החליט לבון, פנחס
מפ פעילי בכנס הבאה, בהרצאתו תזיק. לא

ל שלא בוזאן הקפיד העבודה, אחדות לגת
 מאורע . . .ישראלי נושא בשום בדבריו געת

 בוואן של ביקורו בשעת אירע אחר משעשע
כש כן־גוריון. דוד הממשלה ראש אצל
 רבים הם לשיחה הנושאים כי ביג׳י אמר
 הציע לפתוח, מהם באיזה יודע אינו וכי

 הראשון הפסוק אותו. ופתח ספר ״קח בוזאן:
 הראשון הנושא על לנו ירמוז בו שתתקל

 הפסוק היה נפתח, שהספר אחרי לשיחה.״
 ״אל עתיק: פתגם לעיניהם שבלט הראשון
תת אל גם אבל לעשיר, מדי יותר תתקרב

 אמר כן,״ ״אם המידה.״ על יתר ממנו רחק
 בנושא: השיחה את נתחיל ״הבה מיד, בוואן
. . ישראל־ארצות־הברית״ יחסי  בן־גוריון .
 מזמן לא שהתפרסם למאמר נושא אגב, היה,

 אילוסטרירטה. שוו״צר השווייצי בשבועון
 הדיקטאטור בן־גוריון, דוד המאמר: כותרת

 ברג־ פרץ צ״כ ח״כ . . . הדמוקראמי
ל בדעתו אין כי למפלגתו הודיע שטיין

הבחי לקראת מיוחדת רשימה בראש עמוד
 רוצה ״אינני הסיבה: המפלגה. לוועידת רות

המו הגבות למראה הס.ס.״ עם להסתכסך
 כוונתו כי להסביר ברנשטיין מיהר רמות,
 יוסף במפלגתו, נוספים מנהיגים לשני

סרדין. ויוסף ספיר
★ ★ ★

שדת־החינוך שר חינוכה
 ז׳יל־ אז׳ן פייר בישראל צרפת שגריר

 אחד צעד עוד ללכת השבוע הרחיק כר
 שמועצת אחרי הארץ: בחיי בהשתלבותו

ב להשתתף אותו הזמינה הרצליה פועלי
 השגריר השיב במקום, במאי האחד חגיגות

 רוכרט הקולונל . . . בחיוב ההזמנה על
 הכמעט־רשמית ההיסטוריה מחבר הנריקס,

 שביקר לסואץ, שעות מאה סיני מבצע של
 יצחק לישראל הראשי הרב של בביתו

 עם בשיחה גילה הרצוג, הלוי אייזיק
ספרדית יהודית ממשפחה מוצאו כי הרב

 מאומה יודע אינו זאת למרות אך עתיקה,
 היסוד מהו הרב את שאל הוא היהדות. על

להנ רוצה הוא אותו היהדות, של רראשון
 כי הרצוג, הרב לו הסביר לבניו. חיל

 ״שמע בפסוק טמון היהדות של שורשה
 ואף אחד״ אדוני אלוהינו, אדוני ישראל,

 הקולונל שיוכל כדי זה, פסוק לו שינן
. .ילדיו באוזני עליו לחזור הנריקס מב .

 החינוך שר של אשתו גם השלימה חינוכי צע
 שנים שלוש לאחר :ארן רה קל והתרבות

 בירושלים, העברית באוניברסיטה לימוד של
 למדעי- סמך מ. בתואר השבוע היא זכתה
 חנה הבימה תיאטרון שחקנית . . . הרוח

 שנשלחה מתנה מכבר לא קיבלה רובינא
 אוסקאר היהודי־הלונדוני הצייר על־ידי לה

 מרישומיו תעתיקים אלבום :קדקושקה
. תיאטרוניות לתפאורות  משעשע סיפור . .

 חרמן הסופר על השבוע סיפרה ביותר
 אסתר״ אמו הקיין, על המרד מחבר ווק,

 בביתו ישב כשהסופר אחד, יום וזק: שיינה
 שעתו הגיעה שלו, המוציא־לאור בחברת

 לישון. ללכת )6( ״נט״ נפתלי הקטן בנו של
 לפני לשמוע ודרש אביו אל ניגש כדרכו,
 במקום בו המציא ווק הרסן סיפור. השינה

 למו״ל שגרם ומקסים, ארוך סיפור־פלאים
 לא ״למה קרא, ״הרמן,״ עזה. התרגשות

 יהיה זה שלך? הילדים סיפורי את תכתוב
 ״אינני הקטן, ״נט״ מיד קפץ מצויץ!״ ספר

. שלי!״ הם האלה הסיפורים מסכים! . אנ .
 כי מתלוננים, ראש־הממשלה משרד שי

 מנוח. להם נותנת איננה כן־גוריון פולה
ל לא אך למשרד, שעה בכל מטלפנת היא

 במקום־ להטריד. רוצה אינה שאותו בעלה,
 הסובבים האנשים עם מתקשרת היא זה,

גוחיותו על להשגיח מהם ודורשת אותו

 אם לב ״שימו העיקרית: הדרישה ובריאותו.
 שיצטנן, רוצה אינני סגורים. בחדרו החלונות

וחלילה.״ חס
★ ★ ★

■צלצל לא א״זנהואר
 מעל השבוע הושמעו הדדיות עקיצות

 בתל־אביב, העתונאים אגודת סימפוזיון בימת
 לאחר העברית. וצל.בעתונות אור הנושא על

 ״ק ז משה מעריב איש של מחץ התקפת
 פינס דן אמר המפלגתית, העתונות על

 משום וצל אור לחיפוש מומחה ״ז״ק מדבר:
 או בערב להופיע אם יודע אינו שעתונו

 למרחב כתב היה אחר מרצה . . . בצהרים״
 הקמתו את מכבר לא שיזם אשכול דוד
 את הקדיש אשכול הבינלאומי. המועדון של

 עתוני של המ!פרזת הבינלאומיות נגד דבריו
 מרק הביא דבריו, את לסתור כדי ישראל.

ב שפיגר על־המשמר, מעתונו, דוגמא גפן
 פרסם ולא העתונים שאר אחר הימים אחד
 הנשיא של החשובות מהצהרותיו אחת את

 התפרסם זה במקום איזנהאוי. דווייט
 מפ״מ ממנהיגי אחד של נאומו בהרחבה

 כשנתבקש שבת. בליל סבא, בכפר שנאם
ה המעשה על הסברים לתת הלילה רך ע!

 לי יצלצל לא ״איזנהאור ברצון: השיב מוזר,
 פרסמתי שלא על סקנדל ויעשה בבוקר מחר
 כן סבא, בכפר שנאם האיש דבריו, את

. . יצלצל״  רון, משה האגודה מזכיר .
 ״קורא הוא כי הסביר בוויכוח, שהשתתף

 בקריאת- מיד ושוסע העתונים...״ כל את
 אתה כולם ״את העתונאים: משורות ביניים
ם...״ מקבל חינ

★ ★ ★
בורד א-תנועה על

 משה מפא״י ח״כ השבוע ציטט כאשר
מ דברי את הארץ ביומון במאמר שרת
 להוסיף הקפיד הוא כן־גוריון, דוד סלקו׳

 המלה את ההקנטה, דרך על מקום, בכל
. בסוגריים נתונה כשהיא החסרה, ״את״ . . 
 לפני וזארץ למערכת לבוא נוהג שרת אגב,

 אישית ולעבור ממאמריו אחד כל פירסום
 טעויות־ מפני בטוח להיות כדי ההגהות, על

. דפוס . ש ישיבה מכבר לא כשהתבנסה .
 היובל וועדת הרכב על להחליט צריכה היתי׳

 נקבע הצעיר, הפועל המפא״יי השבועון של
 הוועדה. ליושב־ראש יתמנה שרת כי מראש
 על כנראה הנמנה המשתתפים, אחד ברם,
 יוסף הכנסת יושב־ראש של סודו אנשי

 שפרינצק את למנות והציע קם שפרינצק,
הת השפרינצקאי שהמינוי אחרי זה. לתפקיד

 הישיבה את ועזב שרת קם אחד, פה קבל
. בדלת טפיחה תוך . יו נעימה במסיבה .
 לאירגון שנה ארבעים במלאת שנערכה תר,

 גורשו, שתושביה אחרי בתל־אביב השמירה
ל לקרוא נהג בשעתו כי שפרינצק הזכיר
 מן השומרים אחד אולשן, יצחק שופט
 על קרהו״, ״רובינזון בכינוי ההם, הימים

 שפרינצק, אמר מאז, פרע. שגדל שערו שום
 הוא אולשן, בשופט נפגש שהוא פעם בכל

 ״מר בשם לו לקרוא הראשון ברגע רוצה
האמי בשמו נזכר אחר־כך ורק קרחו״,

. תי .  איש של הראשונים ממעשיו אחד .
 מונו־ פרד באמריקה החייל למען הוועד
 את לבדוק היה לארץ, השבוע בהגיעו סון,
 בתל־אביב, מוגרבי ליד התנועה מאיי אחד
 ימימה. כמימים מקומו על עומד עודנו אם

 יום את לבלות אוהב אינו מונוסון הסיבה:
 המצעד של בימת־המוזמנים על העצמאות

 אי־ על לעמוד הוא רגיל זה, במקום הצבאי.
 את שלו הקולנוע במצלמת ו/גלם ד,!,.,<ה
. . . העוברים החיילים

 השבוע )נפתח01י6££(גרג באולפן
ל־ בשבוע) (פעמייםדו״חדשי קורס

ת רנו צ ק
ו עברית /  אנגלית או

 מיד הרשמו—מובטחת הצלחה
 (קמפינסקי), בר־קמא ח׳ מר אצל

 ; 5 גורדון : בתל־אכיב המנהל,
 13 החלוץ ״במעלה,״ בי״ס : בחיפה
חיפה) ,19 פבזנר פרטית: (כתובת הטלפון ליד כן־גוריון פולה

סגור!״ החלון אם לב ״שים


