
אנשים
ש־לד שג׳ והרעיון המר ה

 שערכו המטכ״ל, לאנשי היה טוב מצב־רוח
 כשנשאל המופגזים. החולה בישובי סיור

 באחד למקום, חיים אלוף רב הרמטכ״ל,
 היו שלא נס זה אין האם הישובים׳

 מאיר אלוף סגנו, התערב בנפש, קרבנות
ע (״זרו״) ר  שהיה האחרון ״הנס והעיר: זו
 ברגל. הכינרת את עבר כשישו היה בגליל,

 הרב המספר למרות . . . ניטים״ יותר אין מאז
 מישיבות ישיבה בכל ריקים כסאות של

 הקופצים הכנסת חברי הם רבים הכנסת,
 הפרוגרסיבים ח״ב של כסאו על דוקא

 דלת ליד נמצא כסאו הסיבה: כחן. אידוב
 את ולשמוע לעשן אפשר שם האכסדרה,

 רבות פעמ־ם אחת. ובעונה בעת הדיונים
 בידי תפוס כסאו את מוצא כהן ח״כ היה

ה את לחסל כהן החליט לאחרונה אחר.
 פתק כסאו על תלה חוקי, הבלתי כיבוש

ראשונים זכות על מודיע ״תפוס, האומר:
 השבוע סיפר מחשבה מעורר סיפור . . .

 כאשר כאדר. יוחנן ד״ר חירות ח״כ
 מהן חשובה צרפתית אישיות על־ידי נשאל

ה בישראל, לחברי־הכנסת שהוענקו הזכויות
 חברי לאסור אסור בישראל באדר: לו שיב

 לנסוע רשאים הם החירום, חוקי לפי כנסת
 יכולים הם וכן שירצו עת בכל לארץ לחוץ
 כך על בביתם. טלפון מכשירי בנקל לקבל
 נפש מיליון 45 נהנים ״אצלנו הצרפתי: העיר

 היה אחר מסוג סיפור . . . אלה״ מזכויות
 באר־ ישראל ציר הרצוג, יעקב של בפיו

 עתונאים בפני השבוע שהוצג צות־הברית,
 את הביע הרצוג רבים. שבח דברי בצירוף

במו הבא: בסיפור השבח מדברי הסתיגותו
 ישנו בארצות־הברית, הדיפלומטית שבה

 הכנסים באחד שהופיע שבזמן דיפלומט,
 כי שבח דברי לכבודו הושמעו הגדולים,

 לפליטה. שנשארו הגדולים האנשים אחד הוא
 את לאשתו: הדיפלומט סיפר הביתה בחזרו
 אנשים מאוד מעט רק ישנם בעולם יודעת,

 יודעת, אני כן, האשה: השיבה חשובים.
 . . . חושב שאתה ממה פחות אחד אך

 מזכיר השבוע נתגלה השמי הרעיון כחובב
 שהוצג בעת המרשילד. דאג האו״ם
 בניו־ האו״ם בבנין הזה העולם עורך בפניו
 למען פועל העורך כי העיר והמציג יורק,
 פניו את רחב חיוך האיר ישראל־ערב, שלום

 עושים אנחנו ״אז המזג. קר השבדי של
 לבבית. יד בלחיצת אמר הדבר,״ אותו את

★ ★ ★
ש  ביג״ של הרכו

 כך דויד הממשלה ראש של חברותו
ל השבוע היתד, שדה־בוקר, בקיבוץ גוריץ

 מיכה המשק שחבר אחרי למשק. רועץ
 זהב מטיל בשדה חריש בעת מצא זאובר,

תקו אחרי לו שיוחזר קילוגרם, של במשקל
 לבקש המשק יוכל לא חדשיים, של פה

מאחר לקיבוץ, המטיל את לתרום מזאובר

 מוחרם אינו חבר של שרכושו תקדים שיש
 . . . ביג׳י של רכושו — הקיבוץ לטובת

 תל־ בצסון המפלגה בסניף מפא״י חברי
 המועמדים ברשימת כשמצאו התפלאו אביב

 שרת של שמה את מסניפם המפלגה לועידת
 המזכירות כחברת מאיר. גולדה החוץ

 זכות לגולדה יש המפלגה של המצומצמת
 כי הוחודר בירור לאחר בחירה. בלי ציר של

 הוא הפרטי ששמו חבר ישנו זה בסניף
 בסימפוזיון . . . גולדה משפחתו ושם מאיר

 במועדון שנערך המדינה, בטחון חוק על
 החוק של החריפים השוללים אחד היה צוותא,

 איש קלימנטיגובסקי, צבי עורך־הדין
 מלצאת היסס שלא הפרוגרסיבית, המפלגה
 מפלגתו. חבר המשפטים שר נגד חריפות
 סיפר שבחוק האיוזלת את להוכיח ברצותו

בנ לקבלת בתור ״בעומרי קלימנטינובסקי:
 הסובייטית, השגרירות איש אלי הצטרף זין
 בשל אותי עוצרים היו אילו קורה היה מה

 לתת מצליח הייתי אם אפילו זו? פגישה
 קודם עצור להיות הייתי עלול סבירה הסברה

 קלימנטינובסקי: של אחר הסבר יום.״ 15
 בן־אדם כל על החובה מוטלת זה חוק לפי

 ספרותית אכזבה . . . גמל״ שאינו להוכיח
 יזהר, (סמילנסקי) .0 לסופר השבוע נגרמה
להע הוחלט כי פירסמה שהעתונות שאחרי

 עבור לספרות ביאליק פרם את לו ניק
 לו הוענק לא כי התברר צקלג, ימי ספרו

. פרס כל . נגרמה אחר מסוג תקלה .

בכיס היה

 הרב שם על הספרותי הפרס חלוקת בטקס
 ראש סגן ראש, היושב קרא כאשר קוק.

 שלא בויאר, אברהם תל־אביב עירית
 תנחום שמואל של שמו את כשורה

ה מחתני אחד מגבעתיים, רובינשטיין
 את לקבל ניגש ולא החתן קם לא פרם,

 בטעותו נזכר היושב־ראש כאשר רק הפרס.
 את לקבל וניגש האיש קם עצמו, את ותיקן
 מזל יותר . . . הפרס תעודת ואת הצ׳ק
"י לסופר היה ן ש ו גנ  לפני כשנפגש ע

 שבגליציה. בוצ׳אץ׳ עירו בני עם שבוע
 כהן, ישראל הסופר העלה מפגש באותו

 הקשורים נעורים זכרונות עיר, אותה יליד
 הישן בבית־המדרש כי סיפר הוא בעגנון.

 הערות שבשוליהם ספרים מצא העיירה של
 במסכת הספרים, באחד עגנון. של ידו בכתב

 כיצד מסופר בו במקום המשנה, של ברכות
 ליד אפר לשפוך —שדים של קיומם להוכיח
תרנגו כרעי סימני בו יראו ובבוקר המיטה

 עגנון כתב השד, של רגליו משמע לת,
 מקום באותו לשים ויש לגלגנית: הערה

 הכרעיים. סימני את שיעשה תרנגול גם
 שעה ״כל מפגש: באותו העיר אחרת הערה

 אחד בא הנה ירא: אני ביתי דלת שנפתחת
 להיות, שמח אני כאן אולם זמני. את לגזול

 שלושה לקחת אצטרך שודאי פי על אף
בש שבחרתם המובחר בהוטל שינה כדורי
לישון.״ כדי בילי

★ ★ ★
ת בנויות טנו מאד ק

 הגיעה הצבעוניות הארוכות הגרבים אפנת
 התל־אביבית, החברה ראשונות לישראל. אף

 בגרביים שלהן הניילון גרבי את שהחליפו
 מגו־ שנראתה דוה, אביבה היו צבעוניות,

י בהירות אדומות גרביים רבת נ ג׳  לולי ו
 המהלכת היפהפיה, החרשת־אילמת הציירת

 וירוקות שחורות בגרביים בעיר היום לאור
 את הקאמרי איש השמיץ ארסית השמצה . . .

 המגלמת רביד, שושנה הבימה שחקנית
 ״הבימה בליזיסמרסה: הראשי התפקיד את

 בליזיס־ לשחק שלה האבן מלאן את לקחה
 מישה הבימה שחקן כך על שמע טרסה.״

 אינה הבימה ״נו, חייב: נשאר ולא אשרוב
 . . . אימפרוביזציה״ על כמוכם סומכת

 בהצגת הממשלה ראש נוכח כאשר אגב,
 בידו והחזיק ליזיססרטה המחזה של הבכורה

 של המקורי מחזהו כרך את הפגנתי באופן
 ההצגה זמן כל עקב ביוונית, אריסטופנס

 להעיר מישהו שכח המקורי, הטקסט אחרי
 מחזהו בין מאוד קטן קשר רק יש כי לו

 של החדש לעיבוד אריסטופנס של המקורי
 כאשר . . . הבמה על שהוצג פיץ דאדלי

 הבאלס מהצגת דונכיץ נתן העתונאי יצא
 רקדניות ארבע הופיעו בו הכושי־אפריקאי,

 ״אני דונביץ: העיר חשוף, כשחזן כושיות
 הרקוד, בהתרת הבעיות מה מבין לא באמת

 . . . מאוד* קטנות הכל בסך הן הבעיות
 הכוכבת בפני עמדו גדולות יותר בעיות

 את עזבה ערב ג׳דנס, ג׳ניפר ההוליבודית
 עמדה כאשר בלוד. התעופה בשדה הארץ

 צלמים עליה עטו הנוחיות, לחדרי להכנס
להצ מוכנה והיתה חייכה ג׳ניפר לצלמה.

העי הצלמים, את סילקה מלוזתה אולם טלם,
 את לצלם הכבוד מן זה אין כי להם רה
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גבירות

.מרגלית. מאיר עם •

תשבו! פסוגןי
 חופש־עתונות בה שיש ארץ מכיר ״אינני ראש־הממשלה: בךגוריון, דויד •
ישראל במדינת מאשר גדול יותר
 האינפורמציה, בחופש לטיפול האו״ם בועדת ישראל נציג יפו, אליעזר ד״ר •

 המודמים הצרכים לקידום רבה לב תשומת מקדישה ״ישראל הועדה: בפני בנאומו
 בשטח לנוהג יסוד למעשה כבר המהוות הפרוגרסיביות התפיסות לאור העתונות של

האינפורמציה.״ חופש
 לעתונאי בתשובה כהן, חיים ישראל, לממשלת המשפטי היועץ •

 ליועץ כי יחשוב שהציבור רוצה אינני כי להתראיין מוכן ״אינני לראיינו: שביקש
להצטדק מה על יש המשפטי

 לגמרי, ברור ״שיהיה העלית: מלווה יושב־ראש פרדר, ישעיהו הד״ר •
 באמצעים לנקוט הכרח יהיה בהתנדבות ל״י מיליון עשרים לגבות נצליח לא אם

אחרים
 אלמוגי, יוסף ח״כ של ״הצעתו :הררי יזהר הפרוגרסיכים, ח"כ •

בארץ.״ ביותר הגדולות השערוריות אחת היא הקיימת, הבחירות שימת שינוי בענין
 חומש־ בהגבלת צורך יש מדוע בהסבירו ארכוב, מאיר מפא״י ח״כ •

 משוכנעים להיות צריכים המולדת על להגן ההולכים ״בנינו לעתונות: האינפורמציה
הבטחון.״ למען מזכויותיו חלק על ומהכרתו מרצונו לוזתר האזרח על בטוח. שהעורף

 היא הנצרות כי הוכיחו ״הן הגנוזות: המגילות על ידין, יגאל הד״ר •
לחשוב פעם העיז נוצרי שהוא שאיזה ממד, יהודית יותר
 בר־יוסף יהושע של הארבעה סיפור על שלום, (שפירא) ש. הסופר •

 על כראוי לשבת הסופרים בידי סיפק אין פרנסה חוסר ״מטעמי סערה: שחולל
 לבדוק שהות בידו היתה שלא לבן־יוסף, שקרה למה הסיבה לדעתי וזאת המדוכה,

בהארץ.״ שנדפס סיפורו של היד כתב את
 הסתפקנו ״אילו בממשלה: לחבריו הפיתוח, משרד מנהל כאדר, מנחם •

 האוצר. ושר הממשלה מראש לשבחים זוכים היינו בשתיית־תה, הפיתוח במשרד
עצמי מגירוי הנאה מוצאים שבו הגיל את עברתי אני אבל
 וועדי של פומבית באסיפה במפ״ם, המקצועית המחלקה רכז נמרי, יעקם •

 אלוף לנו היה קודם מהצבא. התפטר דיין שמשה רב צער מצטער ״אני פועלים:
גרוע.״ כלכלן לנו התוזסף עכשיו טוב,
 לדין לפניו שהובא גינזבורג ישראל לעתונאי ורשאי, מנחם השופט •

 תיק פותח אני המשפטי. היועץ הוראות על עובר שאני ״כנראה פרטית: בקובלנה
עתונאי.״ בפני

 החדיש הקרנז
דיך לטפול בי

ר ד ו ק ח ו מ ר ע ו ע  ל
 מרכך - מרענן ־ מזין

 הידים יפי על שומר
ע נ ו ם מ י ט מ  ק

ת ו ס פ ס ח ת ה ו

 לארעי המובחרת החנות •
 של היא ולגברות לגברים צמר

 ברחוב בילר, את בראו[
 בתל־אביב. 43 בנימין נחלת

ביו המשובח המין מן אריגים
הצב מכל החורף, לעונת תר

 ותוצרת הארץ מתוצרת עים,
בילר״ את בראון אצל חוץ,
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