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אנשים
ם ת־ככ״ או ח־ למסתיו־ מ

 העציס של האחרונות ההצגות באחת
 השאר בין נוכחו בהבימה, ימותו זקופים

 ורעיתו. שרת ומשה רעיתו עם אבן אבא גם
 צפורה לפתע הוציאה ההפסקות באחת
או ללעוס והחלה מאמתחתה כריך שרת

 זד, לנוהג רגיל היה שלא אבן, אבא תו.
 על תמהונו את בפניה הביע נגטון, בואש

 השיבה מצטערת,״ ״אני לאכילה. הלהיטות
 ולא מאוד, מיהרנו ״אבל שרת, צפורה לו

ש סיפור זהו . . . בבית״ לאכול הספקתי
או מכחישים אחדות־העבודה מפלגת מחוגי

ה עדי־ראיה כמה ישנם אולם בהחלט, תו
 שבוע לפני אמת: הוא כי להישבע מוכנים

 לאמנים פרידה קומזיץ הירוק בכפר נערך
 ליאו־ האמרגן על־ידי שנלקחו הישראלים,

 בין בניו־יורק. סיטי ברדיו להופיעה נידוב
התח שר גם היה הנכבדים האורחים שאר
 הארץ על ישב כרמל כרמל. משה ברה

 כשלפתע למדורה, סביב משפחתו בחברת
 קללה הפליט מאחור, מישהו בגסות בו נגע

 לא כרמל תסתיר!״ «אל וצעק: עסיסית
 בדשי הבחור את ותפס לאחור פנה היסס,
 הבחור זיהה ממש, האחרון ברגע בגדו.

 ושר־התח־ כפיים למחוא התחיל כרמל, את
 בשבת . . . מקומו אל וחזר לו הניח בורה

 מלא הקטנה תל־אביב מועדון היה נד, האחר!
במ שבאו והאנשים מקום אפם עד וגדוש
 גם היה המאחרים בין ריקם. הושבו אוחר

 להיכנס היה יכול שלא אחרי דיין. משה
 קיבל האחורית, בדרך נכנס הראשית בדלת

 לקח דיין כרטיסים. זוג המועדון מבעלי
ל אותם ונתן החוצה יצא הכרטיסים, את

 האמנות חוגי . . . שיכנס אחר, מישהו
 לשם לאחרונה גויסו חיפה של ואנשי־ההח

שהת ההצעה התחתית. לרכבת שם מציאת
 שנדחו ההצעות בין כרמלית. היתר, קבלה
 לרכבל לקרוא שהמליצה הצעה גם היתה
 חו״ אבא של שמו על חושון, בשם
. שי .  האוצר שר לאחרונה ביקר כאשר .
 של אסיפה לרגל בחדרה, אשכול לוי

 עיריית לכבודו ערכה אולגה, בגבעת מפא״י
 מטעם ראש־העיר סגן חגיגית. מסיבה חדרה
ה הפגם על אשכול באוזני קבל מפ״ם

 לכבודו עורכת שהעיריה בכך אסתיטי,
 מפלגתית. באסיפה לנאום בהגיעו סעודה,

 על חס אתה ״אם ל: אשכ כך על הגיב
 למשרדי אתן שאכלתי, הארוחה הוצאות
ה הוצאות את ממשכורתי לנכות הוראה

 לאשר, עכשיו דומה ״אני . . . ארוחה״
ה אמר בחייה,״ העשירית בפעם היולדת

 קרי■ אברהם רמת־גן עירית ראש שבוע
 תחילה שחשבו למאזינים באסיפודעם. גיצי

 קרי־ הוסיף משקלו, לכובד מתכוון הוא כי
העשי בפעם עכשיו הולך ״אני הסבר. ניצי
 כמו ואני רמת־גן, בעירית לבחירות רית

 הקושי את תמיד שיודעת היולדת האשה
שו היא פעם מדי אולם שבלידה, והכאבים

ונכ הקודמת בפעם קשה לה היה כמה כחת
להריון.״ שוב נסת

★ ★ ★
ם שפיד םפ■3 פד דמ

 צ׳רנובילסלוי, מקם המחוזי השופט
הת שם בצפת, חופשתו את לאחרונה בילה
 צ׳ה-צ׳ה־צ׳ה בריקודי מצטיין כרקדן גלה

 בקפה הימים באחד בילה כאשר וממבו.
 אדם רחים הא בין השופט גילה מקומי,

 שנתיים. למאסר בזמנו שפט אותו אחד,
 אותו את לאיש להזכיר רצה שלא השופט,
 להפתעתו, אולם מלזהותו. נמנע מעמד,

ב ושאל שכמו על טפח הבחור, אליו ניגש
. . אותי?״ זוכר אתה ״הא, חביבות: אח .

 הפסל ארצה חזר העדר,ת שנות 25 רי
 של האריה את שפיסל האיש מלניק״ר,

 עזב מדוע חזרתו, עם מלניקוף גילה תל־חי.
 צרות לי ״היו שנה: 25 לפני הארץ את

 לי עלה האריה שלי. האריה עם צרורות
 אז, של לירות ל״י, מאות וחמש אלפיים

 זה תשלום קיבלתי .750 רק קיבלתי ואני
 מאוחר המנוח. (מלצ׳ט) מונד אלפרד מלורד

 לי נדמה ל״י. אלף עוד לי שלח הוא יותר
 לא הם אופן בכל בחיים, ד ע היה שאז

 מלניקוף סיפר הזדמנות באותה אלי.״ הגיעו
 המפורסם הפסל בתלמידו, שהיה מעשה
 דנציגר, יצחק ״תלמידי, דנציכר: יצחק

 השיחרור מלחמת בעת שיברו חבריו, עם
 שעמד ידי, מעשה אלנבי, של הפסל את

 בלונדון, בכך והודה כמעט הוא בבאר־שבע.
 ידיי, בעצם שיבר לא אם נפגשנו. כאשר

 מעשה את עשה מי לו ידוע לפחות הרי
 בישראל, ליבריה שגריר . . . הרשע״

 פה תק במשך בארצו כיהן י;צי, ארגסט
 הנה,״ שבאתי ״לפני כשר־החינוך. ארוכה
שג משרת לי ״הוצעה ינצי, השבוע סיפר
 בישראל, דוזקא בחרתי ארצות. במספר ריר

 ה־ במאה ביותר והמענינת הדינמית בארץ
 תלמי־לוץ, אמה מפ״ם ח״כ . . . ״20

 בקונגרס ישראל כנציגת בורשה שהתה אשר
 ההזדמנויות באחת ניגשה הבינפרלמנטרי,

 ),60( זכצקי אלכסנדר פולין, נשיא אל
 להיראות מצליח הוא כיצד אותו ושאלה

לב שותה ״אני הנשיא: השיב .30 כבן
 בישראל, התורכי מיופה־המח . . . ניה״

 שוטפת. עברית דובר אוקטום, ננ׳את
 שהה אוקטום ותיק.״ ״עולה הוא לדבריו

 כחבר ,1946ב־ ארוכה תקופה בישראל
 שכל לפני רב ״זמן צבאית, תורכית משלחת
מ שהוא כפי באו,״ שלכם העולים

 ה־ פוליטרוק מהרשק, כני . . . ציין
 כוחו כי לאחרונה הוכיח לשעבר, פלמ״ח

 אחדות־ למפלגת המציא הוא במתניו. עדיין
 ״כן, שלה: הבחירות סיסמת את העבודה
הססגונ הדמויות אחת . . . לנו!״ איכפת

לאח־ נעלם חונא, המדינה, של ביותר יות

pro9• השבוע
 הדימו־ שמהות דימגוגיה, או עם־הארצית אימרה ״זוהי :בן*גוריון דוד •

השלטון.״ בהחלפת היא קרטיה
רסיסי״עם.״ או אבק־אדם אלא — עם לנו אין ״עדיין :כךגוריץ דוד •
כ • ״ ת ח רו ן ד״ר ח שו מ מן ש צ׳ י נ ו  את המלה את שונא ״בן־גוריון :י
אמת.״ של והסוף ההתחלה שזו מפני
ף הצ״ב ח"כ • ס לין, יו ר  הרב של בנו גיסים, משה של הכללתו על פ

 מאד. מפתה היה זה צעיר בחור על שקיבלנו ״התיאור הכלליים: ברשימת הראשי,
ציוניות־כלליות.״ השקפות הדתיים חבריו בפני הביע בבית־הספר עוד

 בורשה: הבינפרלמנטרי בקונגרס בנאומה תלמי, אמה מפ״ם ח״ב •
לפיצול.״ ניתן אינו השלום לפיצול, ניתן שהגרעין ״מאז
 על המרכזית, הבחירות ועדת יושב-ראש זיסמן, יואל העליון השופט •

 איחלתי: הרשימות מגישי ״לראשוני הרביעית: לכנסת לבחירות הרשימות מגישי
 הדבר, אותו לכולם לאחל אי־אפשר כי למסקנה הגעתי אחר־כך רבותי.׳ ,בהצלחה,

תודה׳.״ בסדר, .,זה לומר: החלטתי אז
תש מתוך שבעד, כי להאשמות בתשובה כלאם, שמחה מהנדס״המים •

 החילחול ״גם לתפקידם: ראויים ואינם מחלחלים מינהל־המים שבנה האגמים עה
 שאילו נכון, לם א מי־התהום. את מעשירים כך על־ידי — חשוב תפקיד ממלא
 משקיעים היינו לא התהום, מי את להעשיר כדי אגמים לבנות צורך יהיה כי ידענו

האגמים.״ את לאטום בנסיון כסף הרבה כך כל
 מפלגתו של המועמדים מרשימת שהורחק ככה, שמחה הצ"כ ח״כ •

 יוסף שהפעם אלא יוסף. מכירת היתד, ״זאת הרשימה: הרכב על הרביעית, לכנסת
מכרו.״ אלא נמכרו, לא וסרלין) (ספיר
 הגיעה האנושות עולם?! ״איזה :ה״קאמרי״ שחקן חלפי, אכרהם •
הצעיר.' הפועל את מוציאה עדיין ומפא״י לירח כבר
 זה תענוג איזה — בטלפון?! גסות מילים ״לומר שיף: מידד הסופר •

פניו?!״ את לראות יכול כשאינך אדם להעליב
ר • ק כ מ עז ה ן כו רו כ  להר־ בלי ברחוב לירוק יהיה אי־אפשר ״בקרוב t ע
לשעבר.״ צבאית להקת־בידור טיב
 ישראל של האמיתי ״החלוץ בעילובדשם: להישאר שביקש מפא״י, עסקן •
לכפר.״ עיר להפוך שהצליח היחידי הוא חושי. אבא הוא
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