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סי־לח

אנשים
ה ר ה חז צ׳נ מד־ וי
 הדסה בית־החולים של והרופאים האחיות
 שרעיית לאחר לרווחה נשמו בירושלים

 עברה כן־גוריץ, פולה ראש־הממשלה,
 למרות פולה, בירושלים. בביתה להבריא
 ל' להיכנם נוהגת היתר, הקשה, מחלתה

ביוז האחיות עם להיפגש חדרי־הניתוחים,
 בשטח התעניינותה את פולה הסבירה מתה.

 בן־ כאשר ״סוף־סוף, לידידיה: הרפואה
רא אחות הייתי לאשה, אותי נשא גוריון

 כעת עוד בניו־יורק. בחדר־ר,ניתוחים שיה
 לא לעולם פולה, ,נו, בן־גוריון: לי אומר

.מדיצינה״ תלמדי אולי ללמוד. מאוחר . . 
 שר״ גם השבוע העלה עברו מימים זכרונות

 ביקורו בשעת שטרית, בכור המשטרה,
 קרי* אברהם רמת־גן, עירית ראש אצל

 עיר־ה־ לראש הזכיר שר־המשטרה ניצי.
ה בימי שלהם החשאי ההסכם את גנים

שיט בכור השופט הטיל לא לפיו מנדט,
 ללא ברמת־גן בתים בוני על עונשים רית

 לפי לרשיונות מחכים היינו ״אילו רשיונות.
 ״היתד, קריניצי, אמר המקובלת,״ הפרוצדורה

 היום״ עד קטנה עיירה נשארת רמת־גן
 ח״ב השבוע שאל למק״י?״ קרה ״מה . . .

 מק״י, ח״ב את דרורי אברהם חרות
ב לעסוק ״התחלתם בכנסת. פנה משה

פת ״מה משפחה?״ בענייני המרכזי וועד
 בעתונים,״ ״קראתי סנה. התפלא אום?״

 בענייני עוסקים ״שאתם דרורי, לו ענה
 (מהמפלגה)״ וגירושין (גרעיניים) ניסויים

 העבר מימי ידועים, בלתי פרטים . . .
 אתרי החקירות בעת השבוע נתגלו הרחוק,

ב ערד. בחבל העברית ההתיישבות יוזמי
 שנת לפני כבר כי גילו הארכיונים אחד

 חיילים בערד ליישב תכנית הועלתה 41
 ואף הראשונה, ממלחמת־העולם משוחררים

 חבריה בין המקום. את לסקור משלחת יצאה
 כן־צבי, יצחק המשוחרר, החייל נמנה

ה של גיאוגרפית־היסטורית סקירה שערן
ש כן־צכי, ינאית רחל ואשתו שטח,
התוכ שתי החקלאית. התוכנית את ערכה
ונת הבריטי העליון לנציב הוגשו ניות

 לא להתיישבות שעלתה הקבוצה אך קבלו.
 בישיבת , . . המקום את נטשה מעמד, החזיקה
 הליבראלית המפלגה של הכלכלית המועצה

 דוד האוצר, של רשות־ר,תכנון מנהל ישב
להת האזין בשקט, ארוכה שעה כוכב,

 הפיחות. על המפלגה אנשי של קפותיהם
מ הוציא כוכב, קם דבריהם, את כשסיימו

 יו* הליבראלים, ח״כ של מדבריו לקט כיסו
 שונות בהזדמנויות שנאמרו ספיר, סן?

 תשובה למועצה וענה הפיחות, בזכות
 את עשינו הרי רוצים? אתם ״מה חותכת:

השנים.״ כל תבע שלכם שספיר מה

★ ★ ★

ה ר ץ חז בו קי ל
 פרג* קוסטה־ריקה, של הנבחר הנשיא
 השבוע שביקר אורליך, חוזה ציסקו
 ל־ שבאו העתונאים על הקל לא בישראל,

 ידיעות של הרכילות טור בעלת ראיינו.
ה את שאלה אברך, מירה אחרונות,

 מה לזכור יכול אם עמו, בפגישה נשיא,
 לפני גניגר, בקיבוץ ששהה שעה לו קרה

 מת־ שהיא בסברו הנשיא, השיב שנה. 12
כ לי?! קרה ״למה מסויים: למקרה כחינת
ש לחברי, קרה זה אולי טעות. זו נראה
 נשאר והוא עזבתי, אני בקיבוץ. עמי שהה
 לו״ קרה זה אולי מה. זמן עוד אחרי

 כמה כבר בארץ שוהה שהוא למרות . . .
 החדש הפיני מיופה־הכוח יוכל חודשים,
ל עתה רק להתמסר סולאנקו ריסטו
 חדשה: מדינה בכל והקבוע האהוב תחביבו

 ה־ כשהגיע הארץ. של יסודי ותיור סיור
 קשות, התקרר לראשונה, הצפוני מיופה־כח

הת כשחזר, להבריא. הצפונית לארצו חזר
 כאן להבריא נשאר אך נוספת, פעם קרר

 הכלכלה אנשי־ של מזו השונה דעה, . . .
 משרד־האו־ מנהל השבוע הביע הישראלית,

ו מעשיו על פיליפם, ג׳יימם הגאנאי, צר
 אשכול. לוי האוצר שר של שיטותיו
ה הודיע 'לכבודו, השבוע שנערכה במסיבה

 של יועצו גם השאר בין שהוא מנהל,
ל ״באתי אנקרומה: קוזאמה גאנה, נשיא

 מספר שלכם משר־האוצר ללמוד כדי ישראל
 המדיניות בעיצוב מאד לי יעזור זה טריקים.

. שלנו״ הכלכלית .  אמנותית לתגובה .
ה הירושלמית האוטובוסים חברת מאת

 דג״ יצחק של אבן תבליט זכה מקשר
ה שלפני האבן קיר על הנמצא ציגר,

 זמן לפני בירושלים. העברית אוניברסיטה
 בדיוק המתנה סככת החברה הקימה קצר
 מעין בכך אותו הסתירה התבליט, לפני

הסטו בין מחאות של לגל גרמה רואים,

היפה. האמנות מעריכי הירושלמיים, דנטים
★ ★ ★

ה ר ת חז ו ד ל י ל
 נוסעי עדים היו משמחת מרומים לפגישת

 לפני אל־על, מטוס של האחרונה הטיסה
 חניית־ לאחר המטוס, כשהמריא השביתה.

ן הבמאי הופתע בפרים, ביניים שו ר  ג
לבי מישראל אשתו עם שטם פלוטקין,

 בארצות־הברית, חודשים שלושה בן קור
 בעיר־האורות. למטוס שעלה נוסע למראה

ה ואשתו חפר חיים החדש, הנוסע גם
 גרשון, לקראת שמחו חפר, רות חדשה,
ה על ראשון ממקור מפיו לשמוע ביקשו
 שלא מטוס באותו היחידה בישראל. נעשה

 ומחילופי־ה־ הקולנית מהפגישה התרגשה
 הצרפתיה הזמרת היתד, השניים בין רשמים
 בכס־ שישבה דלידה, יוזני־מצרי, ממוצא

 הצעיר מלוזה בידי חבוקה הראשונים, אות
 כבר היא ״עכשיו . . . רבות בשנים ממנה
 צעירה ישראלית אמרה !״12 בן לנער דומה

 אחרי רודן, זיוה את לאחרונה שראתה
 אינו זה גם אבל קיצוני. באופן רזתה שזו

 טיפול עוברת היא כעת לזיוה. מספיק
 מגופה, נוזלים להוציא שמטרתו רפואי,
 אהל, שחקן . . . יותר עוד לצמקו

 כומר בתפקיד המופיע יבין, נפתלי
 השבוע, החלה שהצגתו ניני בסרט קתולי

 מראה בשל בתפקידו, ביותר משכנע אינו
 הפריע, לא גילו אולם הצעירים. פניו

ב שהתפללו הנוצריים למאמינים כנראה,
 סצינות כמה הוסרטו שם ביפו, כנסייה

 יבין את שראו זקנות, נשים מספר מהסרט.
 בפניו כרעו בכנסיה, כמורה בבגדי מסתובב

 . . . הוידוי בתא לקבלן ממנו בקישו ברך,
 של העבודה בשיטת לעבוד החל החושיטרון
 הגדול. המשבר לפני הקאמרי התיאטרון

בשתי להציג החליט מילוא (״פפו״) יופן?

 מהצגת יוציא כך לשם מקבילים. צוזתים
 ביקורת שקיבל היחיד השחקן את ראשומון,

או ישלח טיפול, חיים זו, בהצגה טובה
 בהקרנפים וישתפו בלעדיו, לתל־אביב תה

ה בתו עם שלו הבכורה מפגישת . . .
 התלהבות מלא לוי, אורי חזר רוני, קטנה,
 האם בפני הכריז יפה!״ שהיא ״כמה כולו:

 ״אתם במיטתה. ששכבה כן״זכאי, טלילה
 וקלי־ כסית יושבות לכל אמרה רואים,״
 ליד החופשי בזמנן לשבת שעברו פורניה,
 רואים ״אתם אסותא, בבית־החולים מיטתה

 בטלילה הביט אורי מסוגלת!״ שאני למה
הת ״לא לתקן: מיהר ואחר בתמיהה, רגע

 רוזני למלכה התכוונתי לרוני, כוונתי
 הגיע המאושר שהאב התברר שטיין!"

ב שנתקל לאחר הפעוטה, לבתו בקושי אך
שכ בד, פרחים, מוקפת במיטה הסמוך חדר
 לבושה שהיתר, מלכלה, שעה אותה בה

. סגול חלוק .  באותם שילדה אחרת יולדת .
 פילץ, יעל היא הבכורה בתה את ימים

 עכשיו הבונה פילץ, אריה הקבלן בת
 בית־העם מגרשי על מגרדי־ד,שחקים את

דפ הוא הבת של שמה ההרוסים. וגן־רינה
 ״זה הסבירה: מדוע? יעל: כשנשאלה נה.

 האחרון, ביתו את אבא בונה בו הרחוב
 אחת העירה בעינינו.״ חן מוצא והשם

 עכשיו בונה לא שהוא ״מזל הנוכחות:
 בקרוב תגיע כאשר . . . בנימין!״ בנחלת
 להונג־ בדרן ההוליבודית הקומדיה ארצה
 ובינג הופ בוב כצמד מופיעים בה קונג,

 את לזהות רבים ישראלים יטרחו קרוסבי,
 כוכבי שני של לצידם המופיע הפאקיסטאני

 הפאקיסטאני מוכרים. ייראו שפניו הוליבוד,
 לוי, שמעון הישראלי הרקדן אלא אינו

לתע לאחרונה ושחדר בלונדון המתגורר
 קטנים. בתפקידים כי אם הסרטים, שיית

יש מחול להקת שמעון שם הקים בינתיים
 לשעבר, אהל שחקן גם מופיע בה ראלית,

בלונדון. המשתלם דויד, אברהם

קי שבוע פסו ה
ר ס פ סו ה ה ש ר מ מי  ; יש לפיו הכלל, את מקיימת שאינה ״מדינה :ש

.השני האזרח זכויות — אחד גבול רק האזרח של לזכויותיו .  ! לחיות אי־אפשר .
אותה.״ לעזוב או המדינה את לשנות אפשרויות: שתי רק נשארות בה.
 ! היא ״הכוונה הרע: לשון חוק על בקליפורניה״, נשמע ״מה העלון $
ן הלשון!״ מפני הרע על להגן
 ! בישראל הדתיות המפלגות של קיומן ״עובדת :״אתגר״ השבועון דו •
 ! היה אילו שכן אלד,ים. של לאי־קיומו מעודנו שראינו ביותר הטובה ההוכחה היא

 | הבעל כוהני של זו כנופייה ואוכלת השמיים מן אש יורדת היתר, קיים, אלד,ים
לשוא.״ אלהים שם את הנושאים

 י בנשיא או מדינת־ישראל של בראש־ד,ממשלה לפגוע לנו ״חלילה !הנ״ל ס
1 זה שוזים שניהם רצינותם שבמידת לנו נדמה אך ,הרפובליקה־הערבית־ר,מאוחדת

לזה.״
 | לשברן, שמיצוזה שביתות ״יש כן״אהרון: יצחק התחבורה שר 9
אותן!״ שברנו שלא לנו ואוי■
! הרע: לשו! חוק על אכן?, מיכאל העתונאים, אגודת ראש יושכ 6
 י ומתנגדי הקומוניזם הנאציזם, הפאשיזם, הדימוקרטיה על הסתערו מזמן ״לא

עליה!״ המסתערים יש כיום וגם הקומוניזם,

״״י
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