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1 איגטל־ג״ט• ר13
 יהודה בסג׳רד״ האיכרים מותיקי אחד
ב, ר ד היות מימי בזכרונותיו גיגה ע  דו

ץ רי ו ג ף  גרין ״דוד כי במושבה, פועל כ
 הוא לעבוד. ידע שלא בלונדיני, ר בח היה
 שאג־ והאיכרים בספרים, שוקע תמיד היה
 לבדוק ללכת שעליהם תמיד ידעו עבד לם
 ספרים וקורא באורווה יושב לא על הם! אם

. לעבוד״ במקום אש לוי האוצר שר . .
ש בדימונה סיור כשבוע לפני ערך כול

 ישר לנסוע לנהגו הורה הורה בדרך בנגב.
 נשיא הישיש, שנקר אריה של לביתו

 לביתו והתפרץ ה, התעש בעלי ת התאחד.
 אם מדימונה. עכשיו בא אני ״שנקר, בצוזי:

 שם ולהקים שם להתישב הולך לא אתה
 בך לא אתה לטקסטיל, חרושת בתי

 התנלה חדשים כמה שלפני אחרי . . . אדם״
ה ש ת מ ר  התפרסם עת שירים, כמתרגם ש

 כי נודע בתרג.מו, היינה הינריך של שיר
 ספרו בסוף עצמו. משל שירים כתב א ה

מת השבוע, שהופיע באסיר״ מסעו על
המק חרוזים בצורת שירים צרור פרסם
 של בגו גולומב, הרי אחותו, לבן דשים
. גולומב אליהו ההגנה מפקד . במש .
 מימון הכהן לייב יהודה הרב פחת

 סופר השבוע נתגלה רפאל; יצחק וחתנו
ה בנו ),18ן רפאל שילה זה היה חדש.
ספ רשימה שפירסם רפאל, ח״כ של יחיד

 הרבנית סבתו על הספד ובה ראשונה, רותית
 . . . שעבר בשבוע שנפטרה מימון, כתיה

י ע שהשב הקשיש, הרב עסק שעה אותה
 לכך אסמכתות בחיפוש שנד״ 85 לו מלאו

ה בירושלים נמצא אינו ישו של שקברו
 תל- בהלכה ההוכחה נמצאת לדעתו עתיקה.

 בתוך מתים קוברים שאין הקובעת דית, מ
 אלה לחיפושים הדחיפה את העיר. חומות

 ביקש כאשר הבריטים. בשעתו לו נתנו
 כתב־עת להוציא רשיון המנדט בזמן הרב

 הבריטים סרבו ירושלים, בשם מדעי תורני
 היא שירושלים בטענה זה, שם להוציא

 הקדוש שהקבר מפני כלל־עולמי, מושג
כת. נמצא

★ ★ ★
ג ח ח מ ש

ל הדתיים בץ המלחמה סערת בעצם
 העבודה, אחדות ובעיקר השמאל, מפלגות

 ב־ י״ט היז־וע החב״די החג השבוע נחוג
 שבאו זו, מפלגה ראשי של בנוכחותם כסליו,
כר משה החג. ביום חב״ד חסידי לכפר
 חבוש כשהוא הופיע התחבורה, שר מל,

 ואילו מבריק, משי עשויה שחורה בכיפה
באיחור שבא ארם, משה לסיעה חברו

חסי על־ידי הורם זמן,
 הקהל לראשי מעל דים

 בין הבמה על והושב
 מקרה . . . הרבנים זקני

 באותו אירע נעים לא
הנכ שזר, לזלמן תג
 שזר חב״ד. בחסידי בד

 בקבוק לכפר עמו הביא
 נקי. ספירט של גדול
 את לפתוח כשעמד אולם

 הוא כי התברר הבקבוק,
הוב כך אחר רק נעלם.

 צעירים קבוצת כי רר
ו הבקבוק את כייסה
 . . . בחוץ תו א חיסלה

נגרמה נוספת אי־נעימות
הרצפדד לאברהם
החסי בש־רי המפורסם

 בחג בפיו. השגורים דים
 הרצפלד התבקש חב״ד
 הוא חסידי! שיר לשיר
 הושתק אך בניגון פתח
ב החל כי התברר מיד.
 חסידי של חסידי ניגון

 חב״ד ממתנגדי קרלין,
מנען כהן דוד . . .

 בקבוק לכפר עמו הביא
 מברית־ אורגינלי וודקא

 לזכות . . . המועצות
הז באותה זכה מיוחדת
 יורם המחזאי דמנות

 כוסית שקיבל מטמור,
 אמריקאית, וודקה של

 של מחצרו ישר שנשלחה
 העולמי הרוחני המנהיג

 ר׳ חב״ד תנועת של
 שני־ מנדל מנחם

 אף לו וניתן אדרסון,
 לקרדה של עצם ללקק

 י;*ל סגן־משנה . . .
 הרמטכ״ל של בתו דיי*,
 הופיעה דיין, משה

 לארוחת־ערב צה״ל במדי
 על . . . בירושלים דוד חסלו במלון

 בסיני, ארכיאולוגי מחקר מתוצאות אכזבות
 האוניברסיטה נשיא בהרצאה השבוע סיפר

 לדברי מזר. בנימין הפרופסור העברית
 הארכיאולוגית המשלחת הצליחה לא מזר

 לא האמיתי, סיני הר של מקומו את לאתר
 ומצאה טיראן, באי מימצאים כל גילתה

 מתקופת מעטים שרידים רק סיני בחצי-האי
. מצריים יציאת . בן׳ דוד בין הסכסוך .

 נחים הציונית ההסתדרות לנשיא גוריון
 בועידת חריף ביטוי השבוע קיבל גולדמן

 משה הציוני, בד העי ראש הציוני. העובד
 ״לא וקרא ביג־י את בעקיפין הזהיר קול,
 לקרב שיש שלנו, הנאמנים בנאמני לפגוע
להרחיקם.״ ולא אותם
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מצחיק נוק־אאוט
בי בעת במוסקבה, מעגינות פגישות על
 ישראל־ברית־ הידידות תנועת כנציג בה קורו

 הפועל הועד בד ע השבוע סיפר המועצות,
 אידל• (״מישר.״) משה ההסתדרות של

 בביתו מישר. ביקר מסיוריו באחד ברג.
 ווכמאני הבימה של הראשון הבמאי של

ב  נדג׳ינה הבמאי, של לאשתו ומסר גו
 הבימה משחקני דרישות־שלום מיכאלובנה,

 זו־מאנגוב, של חדרו קיר על בישראל.
 מצא האמן, של לזכרו כמוזיאון המשמש

 ביא" נחמן חיים של תמונתו את מישר,
 של בכתב־ידו לווכטאנגוב הקדשה עם ליק

 תלויים היו־ התמונה ליד בעברית. המשורר,
ה עם הדיבוק, מהצגת צילומים שלושה  חנ

ב ת:״ך מונח היה השולחן על רוכינא.
עב ללמוד וזכטאנגוב החל בעזרתו עברית,

 בהמשך . . . האחרונות חייו בשנות רית
 מדור־ עורך של המשפטית התביעה בירור

 קולנוע בעל נגד חדה העולם של הקולנוע
 שנערך ואני, המלך בסרט הקיצוצים על אמבי

 צכי שופט־השלום בפני הופיעה השבוע,
 כעדת״ סמסונוב רמה הזמרת אלון

״כש רמה: גילתה חקירתה בשעת התביעה.
 שבעת־ אינני שרה, עצמי את שומעת אני

 מתקומם״ זמרת אני לכן מזמרתי. רצון
 שבעת־ תמיד ״אני רמה: של אחרת הודעה

 כשאני אפילו רואה. שאני מהסרטים רצון
 הם איך לדעת אותי מעניין רע, סרס רואה
. מהתסבוכת.״ יצאו .  באליפות שזכה אחרי .

 התמודד תרנגול, במשקל באיגרוף העולם
 די היה הצעיר חלימי, אלפונס השבוע

 במיוחד. מסוכן יריב עם אלג׳יריה, יליד
 הקומיקאים מגדולי ריינו, פרננד זה היה

 ניסה הסיבובים שלושת במשך הצרפתים.
 השופט, של גבו מאחורי להתחבא ריינו

 חלימי, של צודארו על בבבי־תחנונים התנפל
 שתקף הצחוק את וניצל בדיחה לו סיפר
 ל־ הכנים מהלומה, לו להנחית כדי אותו

 כבדה כה שהיתר, מברזל, משקולת כפפתי
 היה לבסוף, ידו. את להרים היה יכול שלא

הקומיקאי. מידי נוק־אוט, שקיבל השופט זה
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 שלו: ההובי מה עתונאי לשאלת בתשובה אשכול, לוי האוצר של •
להובי?״ פנויות שעות לנו יש מאיפה — ובכלל הובי. לנו שיהיה גויים, לא ״אנו
 אינו שאדם ״כשם היהודית: לתודעה בקשר ארן, זלמן החינוך שר @
 היא אומה של וצלה צלה. את לאבד יכולה אינה אומה כך צלו, את לאבד יכול

שלה.״ ההיסטוריה
 ״אפילו בנימין: ר׳ המנוח הסופר על עגנון, יוסף שמואל הסופר •
שירד,.״ לדברי דמו דבריו הזמן, שאלות על כתב א כשה
 מארגון תתבע שישראל להצעה בתגובה מאיר, גולדה החוץ שרת •
 הראשונה העזרה זו ״לא אדום: מגן־דוד בסמל הכרה הבינלאומי האדום הצלב

זו.״ בשעה לה זקוקה שישראל
שר של הרצאתו אחרי בכנסת, נאומו בפתיחת חזני, מיכאל ח״ב ס

 החקלאות שר בד, והמענינת המאלפת ההרצאה ״לאחר המים: חוק על החקלאות
 נושא הבית בפני להביא בגורלי עלה הבית, בחברי וצלולים זכים מים אגלי הרעיף

עגבניות.״ במ־ץ הדן
 שהקרטלים היום רחוק ״לא הקרטלים: חוק על בוויכוח ארם, משה ח״ב ©
לבן.״ בבד שחור שוק לנו יצרו
 הישראלי: הנוער על בדבר בפיליטון צימרמן, גרום משה הסופד •

 בני ואינסליגנגסטרים, מצוחצחים בארבארים בארים, יושבי של עדרים ״עדרים
מעלה.* של תחת־ן עולם אנשי טובים
 כד,נא קלמן ח״ב של לביקורת בתשובה בורג, יוסף ד״ר הדואר שר •

 כדי הכיפורים ביום הישראלית ההאזנה תחנת הפעלת על ישראל, אגודת מפועלי
 של הילד כפו יאמר לא הרב שחברי מקווה ״אני הספוטניק: שידורי אחר לעקוב
מת!״ כבר הכלב הרי — מהספוטניק מפחדים מדוע שכני:
 קאהיר, לשליחי להיענות בסרבו כורגיכה, חכים טוניסיה נשיא 0

 אותנו המעניינים היחידים ״היהודים ישראל: מדינת נגד למאבק להצטרף בו שהאיצו
ארצנו.״ גבולות בתוך היושבים אלה הם

נשים נעלי של בסוליותיהן חורים ישנם ״אם :קיי דני הקולנוע כוכב •
לאופנה סימן זהו — בנעל אחר מקום בכל הם החורים אם דלות. של סימן זהו .
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