
אנשים
ב ל רי ת ס או ס כי

ם הד״ר על־ידי סופרה השבוע בדיחת חו  נ
 יוגוסלבי איכר השתמט לדבריו, גולדמן.

 כל את לו שיש בטענו בכנסיה, מלבקר
 את לבדוק הכומר כשבא בבית. הקדושים

 האיכר של ביתו קיר על מצא הדברים פשר
 אייזנ־ סטאלין, טיטו, של תמונותיהם את

ה המשטרה ומפקד לולובריג׳ידה האואר,
 חמישה האיכר: הסביר המחוזית• חשאית

 החשובה הנוצרית בתפילה מוזכרים אלה
 שבשמיים (טיטו) ״אבינו לאמור: ביותר,

 יומנו(אייזנהאואר), לחם את לנו תן (סטאלין),
 ואל המשטרה) (מפקד חטאינו על לנו סלח

 . . . (לולובריג׳ידר,)• במבחן אותנו תעמיד
הוד הציוני הפועל הועד של הישיבות באחת

טרנר לנה
ידיד חיסלה הבת

 קלאר־ יום!? חירות עסקן של לשונו חלקה
 ״דוקטור הכנסת ליושב־ראש קרא והוא מן,

 :שפרינצק יוסף התרעם שפרינצק״.
 כשהבאתי פעם, בדרגה. אותי מוריד ״אתה
 נאות ההסתדרות של תרומה ויצמן למכון
 האקדמאי תואר־הכבוד את לי להעניק ויצמן

. . למגביות׳׳ ״פרופסור  היתד, יותר חריפה .
 יוסף הפרופסור האשים כאשר ההתנגשות,
 לשבת בנסיון גולדמן, נחום את קלויזנר

וברית־המועצות). (אמריקה כסאות שגי על

 בפילוסופיה העוסק ״פרופסור גולדמן: השיב
 הרוצה מדינאי אחד: בכסא להסתפק יכול

 18 על לשבת חייב מטרותיו את להגשים
״כסאות  כסאות על אחרת השקפה . . . !
 יוניצ׳מן. שמשון חירות לח״כ היתד.
 ״בכיסו, ניכר ציבורי עסקן כי טען הוא

 מבט מנקודת . • • וכסאו* כעסו כוסו,
 מפ״ם ח״כ בעיה אותה על הסתכלה אחרת
ל הציעה בכנסת שבנאומה תלמי, אמה
 מן לצאת הנכונה הדרך את החוץ משרד

 עכשיו, ביחוד החוץ, ששרת ״בטוחני המיצר:
 תמצא הנודע, השבט לראש שהוכתרה לאחר

 אישים החוץ לשירות ותכניס האומץ את
אד שלה לסגל תוסיף זה ועל־ידי ממפ״ם,

 ולעמי ליהודים גשר ונושאי ידידות ריכלי
 על בויכוח תכליתי פחות . . • העולם׳׳
 הפרוגרסיבים ח״ב היה החוץ משרד תקציב
 דיבר הבמה, על עלה הררי הררי. יזהר
 לדבר רוצה ״אני ואמר: דקות, שלוש במשך

 השתוממות הררי כשעורר הזה.״ התקציב נגד
נגד שאדבר ״אמרתי הסביר: בהצהרתו,

ר בין אבל התקציב, ו ב י ה ובין ד ע ב צ  ה
 השבוע כשפרצה . . . הבדל* עוד יש נגד

 לשעבר, הפלמ״ח פוליטרוק של בביתו דליקה
 גבעת־ בקיבוץ חבריו אמרו מרשל,, כני

 תמיד הוא בסוף. יקרה שזה ״ידענו השלושה:
מדי.״ יותר מתלהב

★ ★ ★
ט פ ש ד מ ת ע מנו א
ב התרחש השבוע של הטראגי המאורע

 כוכבת של בביתה הסרטים, בירת הוליבוד,
 שוודי לאב בת לנה, טרנר. לנה הקולנוע

 ונרצח בילדותה הספרדיה אמה את שנטש
 15ה־ בת בתה עם בביתה חיה מכן, לאחר

 נשואה היתד, 42ה־ בת לנה טרנר. צ׳ריל
 מנשואיה בתה היא וצ׳ריל פעמים, ארבע

 לא ונסיעות, בסיורים הירבתד, לנה השניים.
 שהפכה לבתה, מרובה תשומת־לב הקדישה

 לפי מבחן תחת הועמדה פרועה, לנערה
 כאשר צעירים. לפושעים בית־דין החלטת

 מחזרה לבין לנה בין תגרה השבת פרצה
 סטוס־ ג׳וני התחתון העולם איש האחרון,
 לחדר, בידה סכין עם צ׳ריל פרצה פאנטו,
. זת1למ הגבר את דקרה  אברהם הזמר . .

 אחרי לדין, השבוע נתבע וילקומירסקי
 שם שר בר־מצוה, בחגיגת לשיר שהוזמן

 וילקו־ והסתלק. ל״י 65 קיבל שירים, ששה
 לקבל והלך בגרונו חש כי טען מירסקי
 את תבע התובע אולם רופא, אצל זריקות

 לשיר הלך הזמר כי בטענה חזרה, כספו
 ויל־ את זיכה פסק־הדין אמריקה. בבית־ציוני
 צ׳רנובילסקי, מבס השופט קומירסקי.

 כי פסק מחוזי, לשופט השבוע שנתמנה
 והוא בלבד, אחד שיר ישיר שאמן מספיק

 עבור שקיבל הכסף בעד תמורה נותן כבר
 תיירים להובלת חדש פטנט . . . הופעתו

ש אילון, נ״נלסון״) רפי לאחרונה מצא
 מחירי באילת. תיירים להסעת גמל רכש

 אחת: לירה — הגמל על לעלות התענוג:
. ל״י חמש — ממנו לרדת .  משעשע סיפור .
 של בסימפיזיין מגד, אהרון הסופר סיפר

היו בעתונות הספרותיים המדורים עורכי
 של צעיר.במשרדי הופיע אחד יום מית:
 למרחב, של הספרותי העורך שהוא מגד,
 מטעם אישור בצירוף להדפסה, שיר לו הביא
 בעל על ממליצים בו בישובו, המפלגה סניף

 מיסיו את המשלם ונאמן פעיל כחבר השיר
פיגור. ללא למפלגה

פ1חע>ב <!*109
על בדיון בכנסת למתווכחים בהשיבה מאיר, גולדה החוץ שרת •

יכול אינו בכנסת מדיני ויכוח מאוד, המצומצם שבלי ״לפי החוץ: משרד תקציב
לנסוע.״ אי-אפשר שבה הדרך את המראה כביש זה — תורכי לכביש דומה להיות
לתועלת שלעגו כנסת לחברי בתשובה מאיר, גולדה החוץ שרת •

 חום יש מאמץ: איזה נחוץ לזה ממשי. דבר זה לגאנה ״נסיעה לגאנה: שבמסעה
אליה** ולהתקשר זרים אנשים לפגוש מאמץ ונחוץ גדולים, מרחקים וגם גבוה
 ממסעה: שחזרה החוץ לשרת ברכתו בדברי רוקח, ישראל כ צ״ ה "כ ח •
.אלינו חזרה החוץ ששרת שמח ״אני .  חושבים והיינו אותה, ושכחנו מעט עוד .

שר־החוץ.״ גם היא הממשלה שראש
שחרור ״איזה בכנסת: מדינית בהצהרה ארגום, מאיר מפא״י ח"כ •

שלנו?* הלאומי לשחרור דומה לאומית עצמאות איזו בעולם, ישנו לאומי
 שפורסמה הישראליים, הרוח אנשי על ביקורת ברשימת קינן, עמום •

פי... מידה בקנה משכילים הינם מאמנינו ״כמה בהארץ: רו  ממשלת היתד. אילו אי
 לאמנים, יחולקו בגרניקה תילם על עומדים שנשארו הבתים שכל מכריזה ספרד

 בינלאומית. עצומה על מיד וחותמים כנה בזעקה פורצים אלה הומניסטים היו
 בין בעין־הוד, השראה לחפש להם מפריע אינו שלהם האוביקטיביות חוסר אבל
ויתומים.״ אלמנות של רפאים צללי
 אפילו היסטוריות, סיבות יש דבר ״לכל רשימה: באותה קינן עמוס •

עצמה.״ להיסטוריה
עירית ראש סגן של הודעתו על ויניצקי, (״נץ״) יוסף סיליטונאי •

 מתאים: פיצוי תמורת ממשרתו לפרוש מוכן יהיה כי כלנתר, רחמים ירושלים
״ ם׳.״ האות במקומה ולהכניס כסא, שבמלה א׳ האות את להחליף מוכן ״כלנתר
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ה ע ד ו ה ה ב ו ש ח
טי לקוני ל ק ׳ מ י ר ד י נ ש , , ו י ד ר

 אך נמכרים ״שנידר* רדיו שמקלטי ברבים ומודיעים חוזרים אנו
המוסמכים. סוכנינו על־ידי ורק

מאושרים. שלטים נמצאים שלהם הראוה בחלונות
 בחותם־עופרת סגור ״שנידר״ מתוצרת מקלט כל יהיה לזאת סרט
 אנו לזאת. מוסמכים בלתי אנשים מצד במקלט טפול למנוע בדי

 על- נמכרים שהם במידה ורק אך מקלטינו עבור במלואו אחראים
 חותם־עופרת נמצא הנ״ל המקלסים ושעל המוסמכים סוכנינו ידי

(פלומבה).

ר ?77 ד שני
ס ס

י ל ע פ ד מ פ י ל ק ו י ־ ז ו ר נ י עי ב .

 להופיע החלו והחג העונה לקראת
 תל- כילד, את בדאון בחנות
 (טל. 43 בנימיו נחלת רחוב אביב,
 ובשלל ביותר המעולים הבדים )4005

 את בדאון אצל אביביים. צבעים
 מתוצרת הצמר אריגי מיטב כילד

חוץ. ותוצרת הארץ

 הטוב הטעם בעלות הגברות כל
החדי בגזרות הנעלים את תמצאנה

 והחג העונה לקראת ביותר שות
 תל* טעם, טוב לנעלים בחנות
 עשיר מבחר >0 אלנבי רחוב .אביב,

 טעמ־ לפי בצבעים אביביות נעלים של
טעם. טוב אצל האישי ולבושכן כן

ת לסובלים שיו ת מנ ?וזזו ת! שמח
 מכשירים ובעזרת חדשה שיטה לפי מיוחד טיפול

מאפשר ביותר חדישים
הנשירה של מוחלטת הפסקה א.
חדש שער של גידול ב.

 - גמורה באחריות הוא הטיפול
הכסח יוחזר אי־הצלחה של במקרה

קוסמטיקום רובינ׳ס
 מדופלם ביוקוסמטיקאי רובין, א. מר בהנהלת

22128 טלפון ג פינסקר רחוב תל-אביב,

מ הזה תעולס 117ו


