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לסדר עיפה תשבי אל
 השנה כל לו נתונה דאגתך הכביסה, הבית, נקיון
והסדר. הנקיון חג פסח, בערב ובפרט

 מעקרת מאמץ ודורשת קשה עבודה והנקיון הכביסה
 ״קויק״, לרשותך עומד הבית ׳עקרות לשמחת הבית.
העזר. רבת הכביסה אבקת

 הממשלתי המכון השגחת תחת העומד כביסה חומר
 הבגדים ■נקיון מלבד הבית לעקרות ומבטיח בירושלים

ן גם והדירה פ ו ש א ו מ  דוד להרתיח רק יש קל. ש
 לשטוף שעתיים, ה׳״קויק״ עם הכביסה להכניס מים,

ולתלות.
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אנשים
דיפלומטית עצה
 הממשלה ראש אשת של מנוחתה ימי
 בהרצליה, השרון במלון בן־גוריון, פולה

 של אחרים לדיירים אי־מנוחה לימי הסבו
 מלונדון, יהודי לתייר ניגשה פולה המלון.
 הולך אותו שראתה אחרי במלון, השוהה

 ״בשביל בשאלה: אליו ופנתה כיפה, חבוש
 התייר הזו?״ הכיפה את צריך אתה מה

 יהודי, אני אומרת? זאת ״מה השיב: הנדהם
 בו הפצירה כשרות.״ ושומר דתי איש אני

 השטות את עושה שאתה יודעת .אני פולה:
 זה?״ את צריך אתה מה בשביל אבל הזאת,

 כשגרירה שירותו מתקופת זכרונות, . . .
 סיפר בישראל, ברית־המועצות של הראשון

 כיום ירשוב, פאוול מזמן לא לידיד
 לא פעם ״אף בשוייץ: ברית״המועצות שגריר
 כף דויד עם משותפת שפה למצוא יכולתי

 מדינית, בשליחות אליו בא כשהייתי גוריץ.
 אפלטון סוקראטס, על הזמן כל מדבר היה

 עם לשוחח נעים היה זאת לעומת והתנ״כ.
 פעם וויצמן. חיים ד״ר המנוח הנשיא

 ייר־ ,מקצועך הוא ,מה וויצמן: אותי שאל
 והוא מקצועי דיפלומט שאני לו עניתי שוב?׳

 אני אותי, למשל קח מאוד. ,רע לי: אמר
ממש אותי יסלקו אם מדע. ואיש דיפלומט

 יהיה מה אחר. מקצוע לי יהיה תמיד רתי
 בורג יוסף הדואר שר . . . איתך?׳״

 על הויכוח אחרי בכנסת, מאד עליז נראה
ה של הל״י מיליון 48מ־ משרדו. תקציב

 רק להוריד הכנסת חברי הציעו תקציב,
 מקוד■ ״אני בורג: הד״ר אמר ל״י. ארבע
 זו.״ מהורדה ביותר תסבול לא אשתי שגם

 רזיאל■ אסתר חרות ח״כ לעברו צעקה
 שיעורים לתת יכול הדואר ״שר נאור:
 בורג מלירה.״ יותר ויקבל בעברית פרטיים

 ״אפילו במקום: בו ענה חייב, נשאר לא
 . . . יותר״ משלמים מתמטיקה בשעורי
 הממשלה ראש משתמש בו ״חברינו״, המונח
 המכריע מפא״י מצמרת העסקנים חבר לציון

 מוכר חיה לא החשובות, הממשלה בהחלטות
 רוקח. ישראל הצ״כ לח״כ השבוע עד

 יוניצ׳מן* שמשון חרות ח״כ אמר כאשר
 במועדון יוחלט ״הדבר בכנסת: ויכוח בשעת

 הזה?״ המועדון ״איפה רוקח: שאל חברינו״,
 גם היתממה בתל־אביב, יוניצ׳מן: כשהשיב

 מין ״איזה :אידלסון ככה מפא״י ח״כ
ה מספסלי קול לעברה צעק זה?״ מועדון

 וכך כך בין לדעת? לך ״למה אופוזיציה:
שם.״ אותך יקבלו לא
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עצמית ביקורת
 נתקל לשעבר גבעתי חטיבת של הפוליסרוק

 שכבר אחרי עצמית• ביקורת של בבעיות
 פנים יצירתו, של השלישי הספר את השלים

 משק חבר קובנר, אכא החליט פנים, אל
 צרכו. די מושלם אינו שהספר עין־החורש,

 תשעה . . . מחדש לכתבו התחיל הוא
 משטרת של הכללי שהמפקח אחרי חדשים
 במשפט השמיע סחר יחזקאל ישראל
 אחרי שזכתה העדות, את בו־גוריון עמום

 התברכה טרגדיה, בתואר השופטים בסי כן
 :יותר משמח במאורע סהר של משפחתו

. השלישי בנו לידת .  הגיעה דרישת־שלום .
ש פופולרית, תל־אביבית מצעירה השבוע
 הבינלאומי: הדיפלומטי הסגל למשפחת נכנסה

 היועץ של בתו עזר, (״מנה״) ע-,גואלה
 למי נישאה אשר תיירות, לעניני הממשלתי

 בתל־אביב האמריקאי הקונסול סגן שהיה
 הועברו בהונג־קונג, שרות אחרי פולר. קליב

 הבעל יעבוד שם לוואשינגטון, הפולרים
מת הרחוק. המזרח במחלקת מספר שנים
 בשם חדשים ששה בן לילד אם מנה, לוננת

 האמריקאית בבירה המחיה ״יוקר צ׳ארלס:
 . . . באסיה״ כמו זולים משרתים ואין רב,

 המופיעה טאקה, מיקו היאפנית הכוכבת
 בתל־אביב, השבוע המוצג סאיונרה בסרט

 בכדורגל, ישראל נבחרת חברי את הפתיעה
הצ הבחורים שבוולס. בקרדיף שהותם בעת

 פנתה כאשר הופתעו הכוכבת, עם טלמו
 מדבר אתה ״האם באידיש: רזניק נח אל

 (תהיו גיזוננו זיי בברכת ונפרדה אידיש?״
 זמן שהתה היפאנית כי התברר בריאים).

 אידיש ללמוד שם הספיקה בברוקלין, רב
 בית־ לשמש היתד, מיוחדת בקשה . . .

 נתן לעורך־הדין בתל־אביב, השלום משפט
 שלו, למתמחה לקרוא לו להרשות :קנת

 (״טופסי״) ׳*-!אי הידוע המציל לשעבר
 ״אני שלו. הכינוי בשם קונציפולסקי,

 השמש אמר הכל,״ בשבילך לעשות מוכן
 במסדרון לקרוא ממני תבקש אל ״אך לקנח,

 . . . מדי״ קשה זה קונציפולסקי, כמו שם
 התגלה אכא אפרים ישראל קול קריין

לירי שיר שפירסם בעת כמשורר, השבוע

ואלמגור גורליצקי
•הצגות שתי החופה, אחרי

. . על־המשמר ביומון אוהב לילה בשם . . 
 הקאמרי שחקן גורליצקי, (״ינקת״) אילי

 המרכז, פיקוד להקת כוכב וכיום לשעבר
 במשרדי צנוע בסקס לאשה השבוע נשא

 ח־ שחקנית אלמגור, גילה את הרבנות
 אחרי מיד והשחרחורת. )18( הצעירה בימה
 היא שם להבימח, גילה מיהרה החתונה טקס

 של הבנות כאחת הביצה בהצגת מופיעה
 לחזות הלך אילי ואילו הצרפתי, הפקיד
 הצלחת אחרי . . . אחרת תיאטרון בהצגת
 זירה, בתיאטרון וינטלאטור משה של הקופה
 אכרהם התיאטרון מנהל של קרנו עלתה

 התיאטרונים מנהלי כל בעיני דשא (״פשה״)
הערב היתד, ״בזירה האומרים: האחרים,

. קופשה״ הצלחת  לפריון־ משכנע הסבר . .
 אפרים הפיליטונאי של הדמיוני העבודה
 עצמו. קישון על־ידי לאחרונה ניתן קישון

מע הלהקות לאחת דחוף באופן חסר כאשר
 יומיים, תוך לספקו התחייב וקישון רכון,
 יספיק כיצד ידידים על־ידי ההומוריסטן נשאל

 השיב החכמה?״ ״מה ביומיים. מערכון לכתוב
 שנים שמונה לפני זה את ״כתבתי קישון,

 . . . לתרגם״ רק צריך אני עכשיו בהונגריה,
 לא בפאריס, עתה השוהה הררית, חיה
 זאת במקום כמקווה. השבוע לישראל תבוא

 מיבחני־ לה יערכו שם לרומא, תיסע היא
 בסרט אסתר לתפקיד אותה לבחון כדי בד

בן־חור.
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תנכ׳׳ירו סעדה
 של הכללי מנהלו של הנשואים תוכניות

 העסיקו איתן ולטר הישראלי משרד־החוץ
 אב איתן, העולמית. העתונות את לאחרונה

הרא מאשתו גרוש אחת, ובת בנים לשני
ל בקונדון כעת נמצא שיף, וזרה שונה

 בהוצאת מדיניות־החוץ על ספרו הופעת רגל
ה נפוצו ללונדון בבואו שוסטר. את סימון

 לאשה לשאת איתן מתעתד כאילו שמועות
ר, כת־תניון את ט ס טו מ אחד של בתו ׳

 והמפורסמת. העשירה הספרים הוצאת שותפי
 נשו- על הידיעות כל את הכחיש איתן אולם

 אחרונות ידיעות עורך . . . העתידים איו
 השבוע התגייס רהנבזוט הרצל הד״ר
 עונש־המוות. לחידוש נמרצת להטפה שוב

 את רוזנבלום תקף בעתונו, ראשי במאמר
 שאלה זרק המתונים, והמחוקקים החוקים
 היוססיציה עושי שנשי נחוץ ״האם מוחצת:

שית כדי תיאנסנה שלהם ובנותיהם שקנו
 שוער . . . בנידון?״ רצינית לפעולה עוררו

 חורו* יעקכ בכדורגל הלאומית הנבחרת
 קטנועו את האחרון ששי ביום העמיד רוב

ש תנועה שוטר בתל־אביב• דיזנגוף ברחוב
 במקום חניה על דו״ח לרשום כדי אליו ניגש

 ״איך בו: שגער קהל על־ידי הוקף אסור,
 לחודורוב?״ רפורט לעשות מתבייש אינך

 אולם הדו״ח: על השוטר ויתר הקהל בלחץ
ה אחד את שאל הסתלק, שחודורוב אחרי

 חודורוב, זה מי לי, ״תגיד בשקט: נוכחים
ה של הסנסציוני נאומו . . . כנסת?״ חבר

 ה־ חוקרי בכנס סגל צבי משה פרופסור
 המדינה, על חריפה התקפה השמיע בו תנ״ך,
 אליו כתב כולה. במדינה רוחות סערת עורר
 ניטים: רחמים יצחק הראשי די־ב

האמת נביאי ברוח נאמרו סגל) ושל ״דבריו
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