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 את מרגיש כרמל משה התחבורה שר
 של במצבו בממשלה, בשבתו כנראה, עצמו,
 חתם עברי, לאסיר שוב הפך הוא אסיר,
סבי ״תמורות בשם מאמר על זה בתואר

 עברי״ ״אסיר למרחב. ביומון שהתפרסם בנו״,
 שכתב בספר כרמל, של העט שם היה

 . . . המנדט בתקופת עכו בכלא בשבתו
 ח״ב הוכיחה השק לאפנת מיוחדת סימפטיה

 שמלת כי שגילחה נצר, דבורה מפא״י
ש בתקופה ברוסיה שנתפרה שלה, החופה
 אופנה לפי היא אף נתפרה המהפכה, לאחר

החק שר . . . סוכר של לבן משק — זו
 לפני להזמין, החליט לוז קדיש לאות
כרטי כמה באירופה, חקלאית לועידה צאתו

ההז באנגלית. שמו יכתב עליהם ביקור סי
 לא השר קיבל המראתו ולפני בוצעה, מנה

 ביקור כרטיסי אלפים ארבעת מאשר פחות
 בשבוע שנערך ויכוח בעת . . . באנגלית

 ח״כ הנואמים במת על עלה בכנסת, החולף
 קטע והקריא כהנא, קלמן ישראל אגודת
 חינוך רשמי של לעבודתם ביחס דו״ח מתוך

 החינוך רשות ״במשרדי נאמר: בו בישובים,
 חסרי אנשים גם לגני־ילדים כרשמים פעלו
 ידיעה ובעלי הרשום, בסדרי ונסיון ידיעה

 להגנת יצא כאן וכתוב.״ בקרוא קלושה
 אשר רוקח, ישראל צ״כ ח״כ הרשמים

 זאת בכל ״אבל בקריאה: כהנא את שיסע
לחוץ־ המראתו לפני . . . לשיר״ ידעו הם

 בן־צבי יצחק המדינה נשיא קיבל לארץ
אלמו חיילים בנאי, יעקם של ספרו את

 התשורה על כתודה. לח״י. מבצעי על נים,
 בתק־ הוא, אחד.מספריו לבנאי הנשיא הגיש

 מאלף. היסטורי. חנמר בו ימצא שבנאי וד,
 הלאומי, הועד של מסמכים ספר זה היה

 כרוזי השאר בין בנאי מצא בו, עיון שבעת
 . . . לח״י נגד הלאנמי הועד של השמצה
 הנשיא עם בעלה יחסי על משעשעת מעשיה

 של אשתו השבוע סיפרה המנוח, ויצמן
 : וייסגאל שירלי הגברת וייסגאל, מאיר

סיג לעשן וייסגאל מיסטר הירבה ״בשעתו
 טען ובמכס לארץ סיגרים הביא פעם רים.
 כשחתריסו ויצמן. לפרופסור נועדו שהם

 מעשן!׳ אינו ויצמן פרופסור ,הרי לעומתו:
 לתת כדי סיגרים צריך הוא ,אבל השיב:

 הגברת שגילתה אחרים פרטים . . . לי׳״
 מייקל מלבד משפחתה: אודות וייסגאל

 בהצגת שהופיע הבכור בנם וויג׳ר, (מגדי)
 אמיר, חיה בת, עוד לזוג יש הבכור,

 דויד, השלישי, הבן קיבוץ. חברת שהיא
 העמק, משמר בקיבוץ להתחנך בשעתו נשלח

 קטניות ולתלוש למד לא ש״עברית מאחר אך
 הינו וכיום הקיבוץ את עזב הוא שנא״,
בארצות־הברית. רדיו טכנאי
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הפיר מ־ץ
 אנשי שגילו הראשונים הגילויים אחד

מ האורח הזמר אודות הישראלית האופרה
 בתפקיד המופיע לאדיש, ברנרד פולניה

 רווק. שברנרד הוא האופרה, כאורח מפיסטו
 אדים בה החיה והרוח האופרה מנהלת

זו עובדה בין לקשר מיד ידעה דה*פיליפ

מ1הע>ב <ןי1פס
 הנואמים שאחד אחרי כן־שלמה, שלמה קניה גולה לח״י, איש •
 לוחמי עם ליבו ישראל, לחרות שלחם ״מי צרפת: בשבח הפליג הגולים בכנס

אחרת.״ ארץ בכל הזר הכובש עם הנאבקים החרות
 של הטוטאלית ״הבדידות בכנסת: נאום בשעת אין, זלמן החינוך שר •

 כנסת ולהגיד: עכשיו לפנות אותי מאלצת הכנסת, וכסאות הכנסת ספסלי
ונעדרת.״ נכבדה
 הישראליים: רקודי־העם על ביקורת במאמר בן־אמוץ, דן העתונאי •

 נפשי צורך הרגשתם באמת לו עצמכם, עם ישרים הייתם לו יקרים, ״כוריאוגרפים
 הרי עתידכם, את הקובעים העליונים לכוחות התנועה בעזרת להודות עמוק

 הממשלתית, הסובסידיה רקוד הסוכנות, רקוד את להזמין חייבים הייתם כל שקודם
 הורה או המאוחדת המגבית רקוד להיות צריך היה בארץ ביותר הנפוץ והרקוד

מגרמניה. השילומים
 לשחקני פרידה בנאום העשור, ועדת יושג־ראש וייסגאל, מאיר •

 המבקרים) (על־ידי נרצח שנדי ואילו שלו, האידיאלים בגלל מת ״רעמסס הבכור:
בני.״ הינו הפרטייח שבחייו משום רק

 לדבר שונאת ״אני וייסגאל: מאיר של אשתו וייסגאל, שירלי הגברת •
 שכתבו העתונאים את לרצוח יכולתי — בראשו עומד וייסגאל שמיסטר מוסד על

 פת האנשים אבל — טוב! יותר וציוני מכולם טוב יותר כותב הוא נגדו:
אימפוטנטים.״

ג׳וגס הקיסר. הצגת על גמזו, חיים ד״ר הספרותי המבקר •
 מראשית בצעקות פורטיסימו: בסולם היה הבמה על ״הדיבור הקאמרי: בהתיאסרון

 אך לצעוק, מנסה יתיר ניסן וגם צועק, ידין צועקת, הכושית ועד■סופה. ההצגה
קול.״ לו אין לאל, תודה
 הצגה היא ג׳ונס ״הקיסר אותה-ההצגה: על דונכיץ/ נתן העתונאי •

 את וצובעים המסך עלות לפני עומדים השחקנים כל כמעט ממש. מלוכלכת.
שחור.״ בצבע עצמם
 בקרית קתוליות, נערות אלף 60 בפני בנאום ,12ח* פיוס האפיפיור •

 אלד, בידי טעות הנשואים. על הבתולים עדיפים נוצריה אשד, ״לגבי הותיקן:
מלאך.״ לחיי דומים הם להיפך, הטבע. עיוות הם הבתולים כי החושבים
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