
אנשים
שה ש ער שלו הרא

 ראש השבוע ביצע טהור ספורטאי מיבצע
 כףגוריון, דויד הבטחון ושר הממשלה

 העשור ועדת במשרדי לסיור שבא שעה
 במיוחד שהתכונן האנשים אחד בתל־אביב.

 המעלית, איש היה הממשלה ראש של לבואו
 את להסיע כדי חגיגית והתלבש שהצטחצח

נמ שם הבנין, של הרביעית לקומה ביג׳י
 לביג׳י כשהוצע אולם הועדה. משרדי צאים

 קומותז* ״כמה קצרות: שאל במעלית, לנסוע
 אני זה ״את אמר: ״ארבע,״ לו: כשהשיבו

. עלה והוא ברגל,״ לעלות יכול עוד . . 
 של אחר ספורטאי מיבצע זה למיבצע קדם
 עתונאי עם ראיון בשעת הממשלה. ראש

 ״קאסנדרה״, שלו בשם־העם הידוע בריטי,
 גדולה מה האורח את לשכנע ביג׳י ניסה

 העתונאי הראש. על העמידה תורת ומפוארת
 ניצב זו, תורה יודע הוא גם כי הראה

 לחדר נכנס רגע באותו הוא. גם ראשו על
 חיים אלוף־משנה הממשלה ראש של שלישו

 החכמה על במקצת ליגלג הוא בךדויד.
 יודע הוא שגם הוכיח הראש, על שבעמידה

ב אנשים שלושה עמדו וכר זאת. לעשות
 זקן . . . ראשם על ראש־הממשלה לשכת

 כ״ץ, כן־ציון ישראל, במדינת העתונאים
 שכב ,83 בגיל טובה בשיבה השבוע שנפטר

 בי־ בבית־החולים לפטירתו שקדמו בשבועות
ש הפעמון חוסר־הכרה. של במצב לינסון

 במקרה האחיות את להזעיק כדי בידו ניתן
 שמחוסר כיוון הפסק, בלי צילצל צורך של

 הזמן. כל עליו לחץ עושה, הוא מה ידיעה
 כ״ץ בן־ציון שכב פטירתו לפני מספר ימים

 במיוחד שהוזעק בנו, רוח־חיים. ללא כאילו
 כי חשב זה, במצב אותו ראה מארגנטינה,

 ושאל: התעורר הזקן בבכי. פרץ מת, אביו
. ז* קרה מה יש, ״מה .  ערך בהם בימים .
 להביא נהג בוילנה, הזמן עתון את כ״ץ

 סופרנו ״מאת הכותרת: תחת מוינה ידיעות
 כתוב: היה מברלין בידיעות נפפ.״ המיוחד

ש אחרי רק בטט.״ בברלין סופרנו ״מאת
 ראשי הם נפפ כי כ״ץ גילה העתון נסגר

 הוינאי העת־ן פראסע, פריי ניי של התיבות
 ראשי הם בטט ואילו הרצל, בזמנו עבד בו

 מאג■ ברלינר הברליני העתון של התיבות
 . . . הידיעות את להעתיק נהג מהם בלאט,
ה היתר, בכנסת לנאום אוריגינלית פתיחה
 יעקוע מפ״ם ח״ב של לנאומו שבוע

הכ שירותי חוק על הדיון בעת ריפתין,
 כמעט אולם בפני שנאם ריפתין, אמר באות.

נכ כנסת ״חברי מחברי־כנסת: לגמרי ריק
ומועטים.״ בדים

★ ★ ★
ש בל■ גס שומר־רא

יג״ מחזבלן על ביותר החריפה בהתקפה
 זרוק מחזהו ועל מוסינזון (חסמבהז אל

 אם* המשורר השבוע יצא לכלבים, אותו
ב שנערך בסימפוזיון י, ק ונם של רחם

 ״עתו־ הנושא על בתל־אביב צוותא מועדון
 שלונסקי מסויימים.״ ומחזות מסויימים נים

״ה בשם: הויכוח נושא את לקבוע הציע
. התקבלה לא הצעתו אולם כלבת״,  אמר . .

 אבל קיטש שהם מחזות ״יש שלונסקי:
 אי־אפשר זה מחזה על בכשרון. עשויים

 זהו בקיטשרון... עשוי שהוא להגיד גם
ש־ מאלה חוץ כולם, את שהרתיח מחזה
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. מאוד באופן כפיים מחאו . . הי בו ה כל ג
 הסוציאלית, והזמנתו מגמתו ברוחו, מחזה

.וגמרנו״ ״זבנג זהו . במה חסמבוז זוהי .
 אין שבחסמבה בעוד אבל הבימח. של דורה

 אחרות, שיש למרות מוסר־השכל, של כוונות
.כוונות עם חסמבה יש כאן . לכ במקום .
 ו־ לוקחי־שוחד נגד גנבים, נגד מחזה תוב

ב הלוחמים נגד מחזה כותבים רודפי־בצע,
 התגייסות של מדאיג חזיון זהו שחיתות...
ל החוטא לעניין בקלות־ראש קסת־הסופר

ל חוטא לאמנות שחוטא מה וכל אמנות.
 הוא לאמנות חטא כי לאידיאה למוסר, אמת,
.התחומים בכל חטא . הולי על־יד שם ישב .
 כפי שלי... יגאל נורא שם ונזדעזע בוד

 כלב* לאכילת ראוי זה ״אין חז״ל: שאמרו
 אותו זרוק במאי פריי, פיטר הבמאי . . .

סימפוז באותו להשתתף שהוזמן לכלבים,
 מאוחר ביטל אולם לבוא, תחילה הסכים יון,

 ״מה בטלפון: פריי הסביר הזמנתו. את יותר
. גם- להתקיים צריכים רוצים, אתם .  איש־ .

בסימפוז שהשתתף דוידלאזר, ד״ר מעריב
 עמו הביא הוא מעניין. בטכסיס נקט יון,

 רימון, צ. י. המשורר של בנו את לאולם
 דויד ההתגייסות. במגבית לאזר עם שעבד

בעבו הוא אף ניתקל המשורר, בן רימון,
 הוא אולם השוחד, בבעיית הציבורית דתו
 את לנכות לספקים הציע הוא פתרון: מצא

מקו ובצורה הסחורה, ממחיר השוחד סכום
. לציבור כסף חסר זו רית . בי במתחו .

ה גיבורי מדברים בה הלשון על קורת
 דראמה. לא ״זאת לאזר: ד״ר אמר כלבים,

 וקצין־מש־ קצין־משטרה, בא אופרטה! זאת
 בית־ספר איזה גמר כנראה סהר של טרה

 בית־ שנים הרבה עם מריח ״זה ואומר:
העשור? בשנת מדברים ככה האם סוהר.״

 שהרים בן־גוריון, דויד על לכך ברמזו •
 מחא לראשו, מעל ידיו את בהצגת־הבכוריה

 שהוזמן הקהל לעיני הפגנתי באופן כפיים
סל־ידו.

 על שם הייתי בי, תלד הדבר היה אילו
 אסורה.״ לכלבים הכניסה שלט: בית־הבימה

 נגדו, התקפות־המצח על ונרגן זועף . . .
 סימפומוסינזון באותו מוסינזון יגאל הוריד

 להשיב ניגש הקור, למרות שלו, הסוודר את
ברצי מתייחס ״אינני יגאל: אמר לתוקפיו.

 שעשו בשם הזה. הקדוש הזעם לכל נות
 על מדברים ככה לאב, והתכוונו לבן משפט
״ש ביניים: (קריאת לאב ומתכוונים ההצגה
ליג כשהזכירו אגב, הבן!״)... עם הזדהה

 השבועון עבור שילם לא עדיין הוא כי אל
נש שזה למרות אותו, זיעזע שכה המסדים

 שבוע, מדי להוליבוד בדואר־אודיר אליו לח
ה השבועון למינהלת להיכנס יגאל הבטיח
 החשבון. את ולשלם במדינה ביותר מסדים

 שכוונתו בהחלט מוסינזון הכחיש תוו־כדי״כר
 מי לחידה: גרם הזה, להעולם בכלל היתד.

 מו- מציע עורכיו שאת המסדים השבועון
. . לרצוח סינזון  שגעון־גדלות של לשיא .
 האיש אחרת. בהזדמנות מוסינזון יגאל הגיע

 איש אלף בפני ערב בכל מטיף שמחזהו
 לפתע העמיד מסויים, שבועון עורכי לרצוח

הו בו, לפגוע מעוניין מישהו כאילו פנים
 הצהרונים: אחד לכתב גראנדיוזי באופן דיע

ראש!״ שומרי ובלי אקדח בלי הולך ״אני

★ ★ ★
ל מ ל סל מ שאר ו ה

 ודומם חי מיטען של הטונות אלפי בין
 היתה מדראנו, קרקס לישראל עמו שהביא

מנ שמרה עליה קטנה, אדומה קופסה גם
י הקרקס הלת ז י י ו ד נ א ר ד  היה היטב. מ

 מביקור צילומים הודבקו בו אלבום זה
 מצרים נשיא נראה בהם בקהיר, הקרקס
ב מוחמו* לשעבר י ג מ אחד את מלטף נ

 אורחו, בהנאה יושב כשלידו הקרקס, פילי
ל הנשיא מי ן כ עו מ רקד . . . הלבנוני ש

 תימני, ממוצא בלתי־ידועה ישראלית נית
ה בשם ר , ש אן מ ב מה זמן שהופיעה ע
 בסרט להופיע הוזמנה בניו־יורק, סברה קפה
 בבעיית העוסק ארטיסמס אלייד חברת של

 השיב כהלכה תשובה . . . המשכרים הסמים
ך השבוע רו ן, כ י  להודי המדור עורך שי
ה אל שנלחץ אחרי ישראל, בקול מסורתי

 אחד למערכת שנשלח מכתב באמצעות קיר,
 בשם קורא התאונן מכתב באותו היומונים.

 השידור בשעת מוזרים, שידורים על חזי
 הא־ ״המלמד חזי: כתב המשנה. שיעור של

 צווארו ,כורכים כגון: המתות בהלכות ליפנו
 .לכאן זה בסודר ומושכים מטפחות בשתי

 ופותח שנחנק עד בזבל כשרגליו לכאן, וזה
 רותחת עופרת גולת לפיו ומשליכים פיו את

 מנד, מכן ולאחר מעיו׳ בני וחומרת היורדת
 וכדומה.״ עריות גילוי של צורות המלמד

 אנו ״אין לעתון: השיב התבלבל, לא שיין
 הכל כי המשנה בלימוד סלקציה נוהגים
 אמרו: וכבר צריכה. היא ולימוד היא תורה
. דבר״ חצי ולא דבר . ה שנת לקראת .

 ייעשו ובה כדת החגיגות יהיו בה עשור,
 ייתכן השנים, בכל נעשים שאינם דברים

 האנגלית. בשפה מחזה יציג זירה ותיאטרון
 הרכילאית על־ידי שנכתב מחזה זה יהיה

ה ד ך מי ר כ  עמם האו״ם, קציני ונושאו א
 כשנשאלה הדוקים. בקשרים מירד, קשורה
הר הגמנסיה בוגרת היותה שלמרות מירד״
 עברית, בידיעת ביותר מצטיינת אינה צליה
 השיבה: באנגלית, המחזה את כתבה מדוע

לכ צריכים כלשהן, דמויות על ״כשכותבים
שלהם.״ בשפה תוב

שורה ב
לחובבי

הוירג׳יניה
גם מעתה

2 סיגריות 0
6 6 פרוטה 0

משובחים רהיעים
ביו החדיש בסגנון הרהיטים •

 המרווחת בחנות הופיעו כבר תר
 ספות .56 הרצל ברחוב אושינסקי

 ובבד־ עדין בטעם מרופדות נהדרות,
 טעמך. לפי ובצבע מעולה ריפוד

 שינה חדרי נחמד. חדר־אוכל קומפלט
 מזנון־ של מקוריות דוגמות נוחים.

בר־ספריה.




