
השלישי הכוח תנועת
 ,20־00 שעד, ,23.1.58 ה׳, ביום

 תל־אביב, העבודה, ברית באולם
הרצאת תתקיים ,48 קלישר דה׳
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דוה 05העו
 תל־אביב, הזה״, ״העולם במשרדי

 גליו־ מתקבלים ,8 גליקסון רחוב
 השנים, מכל הזה״, ״העולם נות

שנתיים. כרכים לכריכת
 ל״י, 3.— הוא הכריכה מחיר

 לשלם הקוראים מתבקשים אותן
 ארכיון לכריכה. הכרך מסירת עם

 כל להשלים מוכן הזה״ ״העולם
 פרוטה 500 במחיר חסר, גליון

הגליון.
 יכולים לתל־אביב מחוץ קוראים

 בתוספת בדואר כרכיהם את לשלוח
ה דמי את שתכסה דואר המחאת
הכריכה. דמי ואת חזרה משלוח

 ביום הוא הכרכים קבלת מועד
 בין לשבוע וחמישי שני ראשון,
 הצח־ לפני אחת עד עשר השעות

הצהריים. אחר שבע עד וחמש ריים

אנשים
ת כונ ת מ פ ו ת

ממ ראש השבוע בילה מייגע שבוע סוף
 הצגת אל בףגוריון. דויד ישראל שלת

 ב־ לכלבים אותו זרוק המחזבל של הבכורה
 הזה, העולם עורכי לחיסול המטיף הביסה,

 שעות 12 שרים סמלית בראש ביג׳י מיהר
לע ומורו רבו להרצאת שהאזין אחרי בלבד
 פלדנקרייז, משה ד״ר הראש על מידה
 את בתל־אביב יחדיו במועדון הסביר אשר

מח לריפוי השאר, בין העוזרות, שיסותיו,
. שונות נפש לות  שנינד הכנסת. סדרני . .
 בשבוע הכנסת במסדרונות כסאותיהם על נמו

 צעקות לשמע ממקומותיהם קפצו האחרון,
 כי התברר החדרים. מאחד שבקעו מחרידות
הכס ועדת ישבה בו מהחדר בקעו הצעקות

 אברהם מסא״י ח״כ הרעיש שם פים,
 לי נמאס ״די, בשאגו: עולמות הרצפלד

 ו־ סובל אני שנים תשע האלה. הסדרים מן
תק בדיונים לשבת עוד מסוגל אינני מבליג.
. . גולם״ כמו ציביים  נפש שלזזת יותר .

 יוחנן חירות ח״ב בכנסת השבוע גילה
 התקציב, על בדיון נאומו, בעת באדר.

 בקי־י־ כפח יונה מפא״י ח*כ אותו שיסע
 הדיא- את מבזבז אתה מה ״על את־ביניים:

 כדי ראשו את הנמיך באדר שללי- לקסיקה
 ״חבר והשיב: משקפיו, דרך בצועק להתבונן

 בבזבוז. מעוניין באמת אתה אם כסה, הכנסת
. המדינה״ בתקציב בבקשה הסתכל . בש .

 לכבודו שנערכה חגיגית צהריים אריחת עת
 בלונדון, דיין משה רב־אלוף הדמסכ״ל של

 בלתי• בכבוד ישראל של 1 מם׳ החייל זכה
 נקרא הארוחה של המודפס בתפריט רגיל.
 אפרסק המנה: שם המנות• אחת על שמו

. א־לה־דיין . הח בה ירושלמית, במסיבה .
 ירושלמי תיאטרון לייסד המשתתפים ליטו

 הוגרל כאשר ספרים. הגרלת נערכה חדש,
ה כי התברר ומלך, אביון המשחקים הספר
 העיר ראש סגן מאשר אחר אינו בו זוכה

 ראש סגן כך על העיר כלנתר. רחמים
.צריו :איש־שלום מרדכי השני העיר

 כמלך* המשחק לאביון הספר שם את לשנות
 שופטי של מפסק־דינם מורת־רוחו את . . .

ה הביע קססנר במשפט העליון בית־הדין
 במשפט הנאשם גרינוולד, מלכיאל שבוע

 השופטים• כניסת לפני לאולם בבואו זה,
 ״הייל והכריז: ידו את הרים הקשיש הנתבע

. היטלר״ .  מעשרות אחד ביקש כאשר .
ה בית־המשפט על ששמרו המשטרה בלשי
 חיפוש לערוך פסק־הדין, הקראת בעת עליון
 הבלש: דרש שיף, זאב הארץ כתב אצל

 שהחזיק שיף, ביד!״ לד יש מה לי ״תראה
 תיק רוזנפלד שלום של ספרו את בידו

 תופת.״ מכונת .זו בחיוך: ענה ,134 פלילי
 את מיד הכנים הבדיחה, את הבין לא הבלש

יסודי. חיפוש אצלו ערך סמוך, לחדר שיף
★ ★ ★

ת ד• צ ד ו ח לו ב די ט
 לאיצטדיון חמם לכניסת מקורית שיסד,
מאיר העתונאי שעבר בשבוע גילה רמת־גן

פאגאן כלח
שחורה ריאקציה

 ידו־ טריקו חולצת לבש נחתומי נחתומי.
ב ״וולס״ הכתובת רקומה היתד, עליה קד״

 לאיצ־ אותו שהובילה מונית הזמין אנגלית,
 נבחרת בין המשחק לפני מספר דקות טדיון

 לשוטרים הסביר המונית נהג ו־וזלס. ישראל
והשוט הנבחרת, משחקני אחד מסיע הוא כי

 בהגיעו הקהל. בין דרך לו לפנות מיהרו רים
 את נחתומי ה!ריד באיצטדיון הכבוד לבימת

אז בתלבושת הצופים בין התערב חולצתו,
. רחית  בעת הוכיח משחע קוצר־רוח . .
 פלוכד גרשון הקאמרי איש משחק אותו
 הוזלסיים האורחים צעקות הגיעו כאשר קין.

 פד״ זה ״מה פלוטקין: הפליט ליציע, עד
 לנהור הקהל החל וכאשר הכרמלז״ שוק

 קם המשחק, תום לפני היציאה שערי לעבר
 לשבת!״... המונים, ״לשבת וצעק: פלוטקין

 באיצסדיון גילה אחרת מופרזת התלהבות
 שעודד מוולס אורח העמידד״ בשנות גבר

 הישראלית. הנבחרת את דווקא בשאגותיו
 בקר־ מוסך בעל אנדריוס, אייק זה היד,
 הוולסית, הנבחרת עם שבא ,59 בן דיף

 בתום בארץ. סיור לערוך שהותו את ניצל
תו: את אנדריום גילה המשחק תש ״אם מ

 לנצח! עתידים אתם סולם, כזה משחק חקו
 בפי שהיה אחר סיפור לשער.״ שתבעטו רק

 לאיצטדיון הוולסים עם יחד שנסע אנדריוס,
מת* היה לא המשחק מעם ״עוד רמת־גן:

פ1ב0ןו( ,פסיון
העשור: שנת תקציב על בכנסת הדיון בעת רוקח, ישראל הצ"כ ח״כ •
 ימים, שמונה וחנוכה ימים שני סורים אחד, יום נמשך הביכורים שחג יודע ״אני

 יערכו שבעולם שמעתי לא עוד חודש. 12 ימשכו עשור שחגיגות אומרים לנו ואילו
 איפוא לרקוד? אפשר כמד, ברומא. הקדושה מריה לחג פרס חודש, 12 במשך חגיגות
חודש?״ במשך נרקוד
עיטורים: במתן לדון לכנסת בהציעו נומק, מרדכי המזרחי ח"כ •

 להביע צריך והוא מחוץ־לארץ, עיטורים ובתודה בהכרה מקבל הממשלה ״ראש
דרך.״ באותה תודתו
 ״אם נומק: של להצעתו בתשובה בדגומון, דוד הממשלה ראש •
שינתן דבר כל על רינונים ויתחילו עסקים יתחילו עיטורים אצלנו ננהיג
 ישראל בין. הכדורגל תחרות על ויניצקי, (״נץ") יוסף העתונאי •

 והבריטים הלוואי היתה: הוולסים עם התחרות בתום קרתא נטורי של ״תפילתם לוולס:
שערים.״ למאה יגיעו
 מעין משהו מנעול, נתון פיו שעל ״אזרח חירות: ביומון אלמוני, אתונאי •

כהן.״ חיים המשפטי היועץ של חזונו זהו — ימי־ד,ביניים של חגורת־הצניעות
פית־ של פסק־הדין על הבוקר, ביומון ינאי, כחתימת שוליים הערת •
 מאסר יטיל אשר חוק חקיקת על חושב גוריון ״בן קסטנר: במשפט העליון הדץ

נפרדים.״ פסקי־דין שיפרסם עתון עורך על
 שנת על המרננים על דעתו את בהביעו גורי, ישראל מפא״י ח"כ •

ישראל?״ מדינת מייסדים שנה בכל האם מיותר? שזה חושבים אתם ״למד, העשור:
 אחרי וינסטון, סיר של בתו צ׳רצ׳יל, שרח הטלביזיה שחקנית •

 •איפר, בצבור: גסים וגידופים שיכרות בעוון קליפורניה משטרת על־ידי שנעצרה
אמריקה!״ את להפציץ האנגלים שיבואו עד חכו האמריקאי? הצדק
 מהצגת מפ״ם שרי של היעדרם על רמבה, אייזק ״חרות" עורף •

 בחדרי במלצרים השבת ביום כולם משרתים ״הם לכלבים: אותו זרוק של■ הבכורה
 את ולעזוב השבת קדושת את לחלל כנראה רצו ולא קיבוציהם, של האוכל

הכוכבים.״ צאת לפני מקומותיהם
 לאנושות, המשוגעים בתי של הגדול ״ערכם אלמגור: דן חסזמונאי • ן
נורמליים.״ שהם חושבים בחוץ שנמצאים אלד, שכל בזה הוא ן
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