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 ישתטח דיין משה רב־אלוף הרמטכ״ל
 שר־ בן־יהוידע, בניהו של קברו על בקרוב
 הוא ושלמה. דוד ישראל מלכי של צבאם
 ק״ק של הזוהר חברת על־ידי לכך הוזמן
ל העליה מסורת את להחיות הרוצה צפת,
 על־ידי הקדמון, העברי איש־הצבא של קברו
הצר השבועון . . . מפואר צבאי טכס
 האחרון בגליונו המפרסם מאטש, פארי פתי

 ורעייתו כן־גוריון דוד של תמונת־ענק
 בתצלום כי בכותרת בטעות מציין פולה,

 רחל ורעייתו ישראל ממשלת ״ראש נראים
 ארן (״זיאמה״) זלמן החינוך שר . . .

 ל־ הפך לא שהוא אירע כיצד השבוע סיפר
שב עמד כאשר בשעתו, כשאיפתו. אגרונום,

החק האוניברסיטה סיום לפני חודשים עה
 עליו הוטל ברית־המועצות, בחרקוב, לאית

 מחברי אחד טיהורים. וועדת בפני להתייצב
ההס נשיא כי ארן של בפניו הצהיר הוועדה
ה וויצמן חיים ד״ר העולמית, תדרות
הבינלאו האימפריאליזם ״תנין הוא מנוח,

 וויצמן של כבודו על הגן הצעיר ארן מי״.
לי להמשך נפסל מכך וכתוצאה בחריפות,

 השאילתא את . . . באוניברסיטה מודיו
 13 שכללה הכנסת, בתולדות ביותר הארוכה
 עורך הגיש דרכונים, הוצאת בעניין שאלות

 — שוקן גרשום פרוגרסיבי ח״כ הארץ
 בר־ ישראל שר־הפנים השבוע גילה זאת

 וגזבר לשעבר הקיצוב שר . . . יהודה
 השבוע טען יוסף, דב ד״ר כיום, הסוכנות

 בישראל החדשים העולים של קרוביהם כי
 כי שקיזזתה הסוכנות, את קשות הכזיבו

ה שארי־בשרם לקליטת יתגייסו הקרובים
 כך, לידי הגיעו הדברים כי טען, הוא עולים.

למ קרוביהם, בהשראת מסרבים, שהעולים
 באחד הקרובים. של כתובותיהם את סור

 לחופי התקרבה יוסף, ד״ר סיפר הימים,
 רק אשר עולים מאות שהשיטה אוניה הארץ

 קרובים להם יש כי הודיעו מהם ארבעה
 את קיבל לנמל, האנייה כשהגיעה בארץ.

כש מנפנפי־מטפחות• מאות של קהל פניה
 מי בנמל קצין־המשטרה את יוסף ד״ר שאל

 הקצין: לו השיב האונייה, לבוא המחכים הם
כמובן!״ העולים, קרובי הם ״אלה
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ך, איה ת ר ע רי מ מ א ק <־ ה
ל השבוע ציפתה במינה מיוחדת הפתעה

 גמזו, חיים ד״ר המחמיר התיאטרון מבקר
 הרצאות לסידרת יפאן, בירת לטוקיו, בבואו
נער עצמו שבוע באותו משרד־החוץ: מטעם

 שחור המחזה של הבכורה הצגת בטוקיו כה
 אשר קישון, אפריים מאת לבן גבי על

 בין זעירה מלחמה בשעתו התלקחה סביבו
ה למרבה הבימה. תיאטרון לבין המבקר
 את המציג היפאני התיאטרון נקרא מבוכה,
 שהתפרסם במאמר . . . נקמה בשם: המחזה
 החינוכית התנועה בטאון של האחרון בגליון

 אחד הסביר החומה, על השומר־הצעיר, של
וחבריו הוא הצטרפו מדוע התנועה מוותיקי

 השמועה לגורדוניה: ולא להשומר־הצעיר
 על הצועק מדריך פועל בגורדוניה כי אמרה,

 של שמו קשה. ביד בהם ורודה החניכים
ה שחקן ידין, יוסףז קשיח: מדריך אותו

 ידין יוסף . . . כיום הקאמרי תיאטרון
 שתי מאחורי המסתתר האלמוני כנראה הוא

 הסופר השבוע הקדיש לו ״י.י.״, האותיות
ה ש ר מ י מ  לקאמריוס השיר תרגום את ש

 המשמר. על של לספרות בדף שהתפרסם
ה (מהמאה העתיק הלאטיני השיר מאחורי
אק כוונה הסתתרה הספירה) לפני ראשונה

 התיאטרון מראשי כמה על התקפה טואלית:
 התיאטרון, מועדון את שהקימו הקאמרי

 השיר: של הראשונה בשורתו כביכול הנרמז
 הוא אף ידוע ידין קאמריוס?״ מערתו, ״איה
. זה למוסד המתנגדים כאחד .  כשנכנסה .

 פני" הפסנתרנית התיאטרון למועדון השבוע
 במחיר כרטיס־אמן וביקשה זלצמן נה

 ״עדיין הקופה: על הממונה לה השיב מוזל,
 לפסנתרנים!״ מתאימים סידורים אצלנו אין

 האמריקאי, הסופר בארץ שהה כאשר . . .
 היה יורים, לליאון הקרב זעקת מחבר
ב ביקוריו. ממקומות אחד סאסא קיבוץ
ה חבר עם לשיחה הסופר נכנס זה קיבוץ

 לדעתו אותו ושאל מאטק (״יק״) יעקב משק
לק ״התחלתי ״יק״: השיב הקרב. זעקת על

 נורא אותי שיעמם הוא אבל הספר, את רוא
 מסתבר, סיפור.״ לא בכלל זה והפסקתי.

 מגי־ יוריס נהנה זאת חריפה דעה שלמרות
 הקיבוצניק של ידידותו את וזכר לוי־הלב

 מארצות־ ״יק״ קיבל מכבר לא הגליל: מן
 בו תמונה), (ראה צבעוני תצלום הברית
 רקע על זה, בצד זד, והסופר הוא נראים

הקיבוץ.
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ק ל ר ל חו חו ו
 רב־אלוף הרמטכ״ל השבוע שנפגשו בשעה

ה ש ן מ י  האו״ם של החירום כוח ומפקד די
ן הגנרל ו ס די ם, מ. ל. א ג ר  על לשיחה ב
 דאג באשקלון, דגון במלון בגבולות המצב
 שהעיתונות לכך במיוחד הישראלי הדואר

 במסירת המידה על יתר להיזדרז תוכל לא
 אשקלון של הטלפוני הקשר כל ידיעותיה:

 הודעה בלי שעתיים, למשך נותק וסביבותיה
ם מפא״י ח״כ . . . מוקדמת ה ר ב ״ א ר  ה
ד, ל פ ח את דחוף באופן מכבר לא שחיפש צ

ה לסיעה ברתו כ , כ ן סו ל ד  לנקוט נאלץ אי
 אל טילפן הוא מקוריות: חיפוש בשיטות

 עד זה, אחר בזר, קופת־חולים סניפי כל
 אידלסון בבה קיבלה בו הסניף את שגילה
 רפואי לטיפול . . . שעה באותה טיפול
 ההסתדרות של הכללי המזכיר גם זכה מסור

ם ח נ ן, פ בו  לקחת הרופא על־ידי שנצטוזה ל
 ערב־שבת, זה שהיה מאחר מסויימת. תרופה
בית־ד,מר לפתיחת לחכות לא לבון החליט

 התרופות את וקנה קופת־חולים של קחת
 התרופות לו כשעלו פרטי. בבית־מרקחת

 יקרות ״תרופות לבון: התפעל ל״י, שבע
 כל ללא לחבריה קופת־חולים מחלקת כאלה

 של ביקורו מימי זכרונות . . . תשלום?״
ד הסופר מן דו ש רי  לא העלה בתל־אביב פ
ם הצייר מכבר ו ח , נ מן ט ו  בשעתו שליוזה ג

 התפעל לא גוטמן, סיפר פרישמן, הסופר. את
 בביטול: לומר ונהג הצעירה מתל־אביב כלל
 לו'גוטמן כשהראה חול!״ רק פה? יש ״מד,
 בור אל פרישמן ניגש בבניינו, שעמד בית

 ״ובכן שוב: ואמר תוכו אל הציץ הסיד,
 לבן״ חול זה שהפעם אלא חול, שוב מה?

 מאמר למרחב היומון החודש כשפירסם . . .
 מופקרים״, ו״מוכרי־עט הארץ את התקיף בו

י הארץ כתב מיהר ת ב ת ש ב  להגיש ט
 אגודת־העיתו־ של לבית־הדין רשמית תלונה
 . . . אליו היתד, הכוונה כי בטענה נאיס,

ה סיפר באירופה, מביקור השבוע בשובו
ש״) קריאל קריקטוריסט  כי גרדוש, (״דו

 לא הוא כי גילה באנגליה׳ שהותו בזמן
 בית־המלוכה של קרוב־רחוק מאשר פחות

מ בת־משפחתו של נישואיה עקב הבריטי,
 הצטער המלוכה. משפחת בן עם הונגריה

ד,פרו את לנצל שכל לי היה ״לא דוש:
טקציה.״
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 עוד חיים שנות בכמה יודע ״אינני :85ד,־ בן קלויזנר, יום!? פרופסור •
 משנותי. שנים חמש לפחות קיפחה הנסיגה — ידעתי זאת אולם הבורא, אותי יזכה
בלילות.״ אישן ולא בימים מנוח אדע לא ומעזה מסיני צר,״ל נסוג מאז
 המתפרסמים אורן׳ מרדכי פראג אסיר של זכרונותיו על סדן, רב הסופר •
בה.״ מהרהר לפחות הוא הפרשה, על מלערער נואש שאורך ״לאחר המשמר: בעל
 אתא: בשביתת תיווכו את בהציעו מעדי, ג׳אבר שייף הכנסת חבר •
 כיד סעודה להם ואערוך מולר והאנס אלמוגי יוסף את לביתי להזמין מוכן ״אני

 מגיעים שהם וסופם בניחותא ביניהם ישוחחו ובמשקה במאכל ליבם וכטוב המלך,
 אחרי בסעודה. לאלה אלה מחייכים והאמריקאים כרושצ׳וב אפילו הסכם. לידי

הכל.״ להסדיר אפשר דשנה ארוחה
 ״אני הפורצים: השמיניות תלמידי על שייכ, (״אלדד") ישראל ד״ר •
 בלתי־ לשוזרים וייהפכו יגדלו הם הזמן במשך השמיניות. עגלי להם לקרוא מציע

חסומים.״
 ״ירדתי המסחרי־ד,תעשייתי: במועדון במסיבה רוקח, ישראל צ״ב ה"כ 9

 מחברי קול ומבקש מפלגתי בשביל כסף המבקש פושט־יד אני וכיום מגדולתי,
מפלגתי.״

 לפני בתל־אביב במסיבה קריניצי, אברהם רמת־גן עיריית ראש •
 אינני תל־אביב של מים כי ח־יסקי, של כוסית בבקשה לי ״תנו לחוץ־לארץ: צאתו
לשתות.״ יכול
על בהשיבו גלמן, לייב אריה הרב העולמי המזרחי ראש יושב •

 כל אחרי במראה. להסתכל אבקש כל ״קודם לכבודו: שנערכה במסיבה הנאומים
בי.״ מדובר באמת אם ולהיווכח להסתכל רוצה אני עלי, כאן ששמעתי הדברים

 הקאמרי, בתיאטרון ירמה מהצגת בצאתו מוסינזון, יגאל הסופר •
גיניקולוגית.״ ״הצגה חשוכת־בנים: אשה של סבלה שנושאה

 ישראל ושותפו הוא אין מדוע בהסבירו דז׳יגאן, שמעון הקומיקאי •
 שאחד תיאטרונים הרבה כך כל פה ״בנו בישראל: תיאטרון לעצמם בונים שומאכר

לידינו.״ ממילא יפול מהם

!027 הזה העולם12


