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 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
תו בהקדם. או

אנשים
דדיו3 רוצחי□

 הפרופסור המשפטן בין שהתחולל בויכוח
 מיכאל ח״ב לבין לבונטין אביגדור

״מקו חזני: הטיח מהדתיים־הלאומיים, חזני
 סכנה מאיימת ישראל מדינת שעל חשבתי דם
 שסכנה רואה אני עכשיו לבנסיניות. של
 הלבונטיניות.״ סכנת היא גדולה יותר עוד
 שהיה מי דינור, כן־ציון פרופסור #

 הולדתו ליום מידיד ברכה קיבל שר־החינוך,
 הערה: בצרוף הברכה את החזיר הוא .85ה־

 אלי לחזור נא חודשים. בששה ״הקדמת
 דבין יצחק הרמטב״ל •י הנכון.״ במועד
 האספה בפתיחת השבוע בתחילת הופיע

 בתל־אביב. העתונאים אגודת של הכללית
 עורך האגודה, יו״ר דברי את ששמע אחרי
 על שסיפר רמבה, אייזיק חרות עתון

 הרמט־ הגיב העתונאים, של הקשה עבודתם
 מסלול את כיוזנתי שלא מצטער ״אני כ״ל:
 אולי עיתונאי. שאהיה כזאת בצורה חיי

ה לבטחון יותר תורם הייתי זאת בדרך
 את לראיין שבאה עתונאית • מדינה.״
 הסביר: הוא בסרובו. נתקלה לבון פנחס

 מזה יהנה הוא כסה, יונה אל ״לכי
 לך ידבר הוא גדול. ענין זה בשבילו מאד.

 ועל פנים, מדיניות ועל חוץ מדיניות על
 היה אחר מרואיין •י רוצה.״ שאת מה

ל ניסה אותו בובר, מרטין פרופסור
 אליו דיבר העתונאי צעיר. עתונאי ראיין

 פנה לפתע לועזיים. ובמונחים במליצות
 אלי תדבר אולי הצעיר, ״ידידי בובר: אליו

 קצת ובמשפטים פשוטה יותר קצת בצורה
ה מפקח בהשתתפות •< מובנים?״ יותר

 אחראי שהיה טישלר, אליעזר משטרה
 שוח־ יוסל׳ה של לגילויו המיבצעים על

 ועוד יוסל׳ה של לגילויו הועד וחברי מכר,
 טכס השבוע השני ביום נערך איש, 400ב־

ב ביותר המפורסם הנער של בר־המצווה
מאו התרוצצה שוחמכר אידה מדינה.

 את שהגשימה לאחר הקרואים, בין שרת
 לבנה לערוך שנים, ארבע מלפני הבטחתה

 אם יוסל׳ה כשנשאל מפואר. בר־מצוזה טכס
יש שטרקם נחמן סבו שגם רוצה היה
 זה מזה, חוץ ״לא. העיר: בשמחה, תתף
 בלונדון, כעת נמצא הסבא משפחתי.״ עניין
 מבית־הסוהר. בנו שיחדור עם עבר לשם

 הציירת שאשתו ,0מ ראובן המוציא־לאור
 פנה בירושלים, תערוכה ערכה מס חנה
 שיזכירו וביקש ישראל לקול פעמים מספר
 נענה, משלא תערוכתה. את מילים בכמה

 ״האם השידור: שירות להנהלת מכתב כתב
 או רוצח בכיר, פקיד להיות צריך אדם

 + בקול־ישראל?״ יוזכר ששמו כדי מועל
ל חדלה לא אילץ אפרים של משפחתו
ה התמונות לאוסף נוסף באמנות. התעניין

 של ולציוריה אילין, אפרים של גדול
 הנמצאת המיוחדת בגלריה אילץ צפירה
 בו ביפו, לגלריה בנין אילין קיבל בביתה,
 בן״ דב של אמו התמונות את מוכרת
 האוצר. משרד של הכללי החשב דרור,

 לפאריס נוסעת אילץ נויה כלתו ואילו
הציור. באמנות להשתלם

 התימניה היא הררי כוכבה !•< ברזל.
ה דז׳יגאן שמעון מציג אותה החדשה

 ל־ הנשואה כוכבה, החדשה. בתכניתו שבוע
 חודש, 11 בת לתינוקות ואם תימני עורך־דין

בבני־ברק. דתיות לגננות בסמינר אידיש למדה
 קוקטאריס, ברונו ערך אותן בבחינות

ה, מנהל פי מ לי  הרכבת לצורך ארצה שהגיע או
 מהופעתה בעיקר התפעל הוא חדשה, תכנית

 ביקש קוקאטריס הנדל. נחמה הזמרת של
 מופיעה בה א־דין נאסר הצגת גם לראות

 שראה לאחר וזאת, לוי, יונה הרקדנית
 בפתיחת בשבת. לא רק בסרט אותה

ה פרקש, זאב הצייר של התערוכה
 נראתה התיאטרון, מחיי קריקטורות מציג
 מושכת כשהיא הצייר של 10ה־ בת בתו

 בהם הנאומים, כל במשך זאב של בבגדיו
 זאב כשנשאל הצייר. על הלל דברי נאמרו

 הזמן כל שאלה ״היא סיפר: הבת, רצתה מה
 # עליך׳?״ שאומרים מה נכון זה ,אבא,

 האכזר הים ערב של המארגנים כשהתחילו
 הסערה, של הנזקים לכיסוי שייערך —
 טופסי ועורך־הדין המציל הפסיד בה

 הימי רכושו כל את קנצפולסקי
 באים היו שאילו חישבו הכרטיסים, במכירת

מ למעלה במשך טופסי של הניצולים כל
 את ממלאים היו כמציל, עבודתו שנות סב

ל כ  שנות שבכל טוען טופסי התרבות. הי
 אחד. מיקרה־מזזת אף אצלו היה לא עבודתו

 לודובריג׳ידה גינה בלטה בשעתו #
מכו הפכה מכן לאחר החשוף. הסכם בשטח
 שאינה נראה עתה גופה. את כיסתה בדת,
ל חזרה — מספקת בפרסומת עוד זוכה

חצי־עירום. תמונות
★ ★ ★

■ השבוע פסוק
ישעיהו, ישראל מפא״י ח״כ •

ועי לקראת סיסמה על קשת, לסילבי בראיון
ב ולצאת בשלום ״להיכנס מפלגתו: דת

שלום.״
בדר: יוחנן חרות ח״ב •

לולוכריג׳ידה
בקושי עירום

 שסבל לאחי■ ברזל, כדור להדוף החל לגובה,
 לו הירשה לא והרופא מכאבי־גב לאחרונה

ה בשם המופיע הגבוה, השחקן לקפוץ.
ב תפס לאתלטיקה, בליגה תל־אביב פועל
 מבין — הרביעי המקום את שעבר שבוע
כדור בהדיפת בתחרות — מתחרים ששה

בכר־מצווה שוחמאכר יוסלהביפו בדיג״ט
אפ הארץ את עזבו השבוע הראשון ביום

ל- בדרכם טופול, וחיים קישון רים
 גל■ הזהב. גלובוס פרסי לקבלת ניו־יורק,

 להצטרף לא החליטה טופול, של אשתו יה,
 ארבעה עבור לירות 5000 ״להוציא הפעם.

 שאסע לי הבטיח חיים טירוף. זה — ימים
 שבאתי סאלח הסרט להקרנת מרס בסוף

 סאן־פרנציסקו שבפסטיבל מאחר בניו־יורק.״
מ ללוזת קישון ואפרים טופול חיים נאלצו

 קישון הפעם הגיש עניבות־פרפר, המארחים
 קופסה למטוס, עלותו לפני לחיים, מתנה

 את עזב יום באותו >• פרפר. עניבת ובה
 (״קו־ יעקב האמרגן לפאריס בדרכו הארץ
 את להביא כשבתכניתו זילברינג, י)כה׳

 את לשכור רוצה הוא כארדו. כריג׳יט
הת הוא הופעות. לשתי בלוספילד איצטדיון

 לשכנעה ינסה בריג׳יט, של אמרגנה עם קשר
 עם החדשים קשריה בהשפעת לישראל, לבוא

 זאגורי. כוב היהודי ארוסה דרך היהדות,
 גם לנסוע מתכתן לגדולות, השואף קובה,

 נוסף: יהודי שם להחתים לארצות־הברית,
מפא שהגיעו בידיעות •י דייוויס. סמי

 הישרא־ הזמרת בין סיכסוך על נמסר ריס
ה חברת לבין זראי, ריקה לית־צרפתית

 תפתח היא ריקה, הודיעה כנקמה, תקליטים.
 שלישית חברי # משלה. תקליטים חברת

 בצורות חופשתם את ניצלו הירקון גשר
 להינפש נסע גאון שיהורם בזמן שונות.

 מועדו־ את אמדורסקי כני פתח ברודוס,
 חזר איינשטיין אריק ואילו אליבי, נו

 אריק, הקלה. האתלטיקה הישנה, להתעסקותו
בקפיצה לנוער הארץ אלוף בזמנו שהיה

סבא

הררי כוככה
באידיש גילוי

בגולה

 פיתו־ מפיחותיזם, סובלת ישראל ״כלכלת
ופיקוחיזם.״ חיזם
ל- בראיון כן־גוריון, דויד ח״כ •

 הלבן הספר מדיניות על כרוניקל, ג׳ואיש
 בזמן צ׳רצ׳יל וינסטון לנהל המשיך אותה

 הדבר את להבין יכול ״אני העולם: מלחמת
כמוהו.״ עושה והייתי

בנגוריו־ מהו יודע ״אינני :הנ״ל •
אדם.״ הוא בן־גוריון אבל ניזם
דה־גול, שארל צרפת, נשיא •

 יום דאגה, ״אל בריאותו: למצב כשנשאל
ואמות." יבוא
עכד״אל־ גמאל מצרים, נשיא •

 נובח לכלב דומה ״ארצות־הברית :נאצר
נושך.״ שאינו
 עירית ראש קרניצי,-אברהם •

ש העיריה מועצת לחבר בתשובה רמת־גן,
לישון!״ ״לך בשאלות: הטרידו

ה אגף ראש שור, אריה ניצכ •
 הצלחתה חוסר על הארצי, במטה חקירות

 ״המשטרה רוצחים: לגלות המשטרה של
צעירה.״ עדיין
״מס :חודורוב יעקוב כדורגלן •
 מלכת שתהיה בכדי תבשל, שאשה היום פיק

המיטבח.״
חוב ישראל כדורגלני ״כל :הנ״ל •
כסף.״ חובבי — בים
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