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סר אישיות חו
 עושה היה מה הישנה־נושנה, החידה את
כי לא שבהן בתקופות בן־גוריץ דויד

 אשתו, השבוע פתרה כראש־ממשלה, הן
 הסבירה, לפוליטיקה,״ חזר לא ״דויד פולה.
 מה לזמן כאשר גם בה, היה תמיד ״הוא
 פולה לדעת 0 מאחורי־הקלעים.״ פעל

 ואחד דגול, ״אדם הוא בעלה כן־גוריון,
ה שידע ביותר הגדולים הממשלה מראשי

 אפשר איך ובכלל, •י אי־פעם.״ עולם
 אדם הוא ״אשכול אשכול! ללוי להשוותו

 תכונות לו אין אישיות. חסר אך נחמד,
 כי לו מוכיחים וכאשר ממשלה, ראש של

 מינה׳.״ נפקא ,מאי אומר: הוא טועה, הוא
 על דעה מלחוות גם נמנעה לא פולה 0>

 תמונות. יש יפה. באמת ״הייתי עצמת:
 מקווה אני שכל, לי שיש טוענים אנשים

 אך •< דעתם.״ את שינו לא עדיין שהם
 מחברת אברך, למידה עזר לא זה כל

 המכירה סיפרה. את למכור פולה, הספר
 לפאריס, אברך יוצאת השבוע הלכה. לא

 בתיר־ לטפל שיסכים מו״ל למצוא לנסות
ה • שם. ולהפצתו לצרפתית הספר גום

 במלואה: יוסף דוג פרשת התבררה שבוע
 ערב ראש־הממשלה עם ניפגש שר־המשפטים

 אני יוסף: אמר לארצות־הברית. נסיעתו
 ענה הבאה. בממשלה שר להיות רוצה

 אבל בעיות אמנם יש תדאג, אל אשכול:
 מה בבירור להבין רצה יוסף טוב. יהיה

 רק לשלום. סע הרגיעו: ואשכול עתידו,
 ראש־הממשלה, מלשכת שר־המשפטים יצא

 קשה לעשות? יכול אני ״מה אשכול: נאנח
 בשעה בו.״ רוצה שאינך לחבר לומר

 תל־אביב, של שמיה מעל חג שמטום
 באותיות הילטון השם את בעשן וצייר
 אנשי המפואר, בבניין למטה, התכנסו ענק,

ל מחו״ל ואורחיהם הישראליים החברה
 ה־ ארוחת בשעת המלון. חנוכת את חגוג

 אשכול. הזוג בני הופרדו החגיגית צהריים
הגברים־החשובים־מאד, בשולהן ישב הוא

הבן הילטון, (״ניקי״) קונראד לצד
 ישבר. מרים, היא, ואילו הגדול, הילטון של

 קרצה; מרים הנשים־החשובות־מאד. בשולחן
 כטוב רזה, לוי, של לעברו לפעם מפעם
 תקלה 0 חיוכים. לה החזיר באוכל, ליבו
ה המנה כשהוגשה לאשכול קרתה קלה

 שאל פרח. בצורת חתוך מלון ראשונה:
 הפרח; עם עושים ״מה הילטון: את אשכול
 אכלו״ והם ״אוכלים!״ הילטון: ענה הזה?״

 הוא קונראד, הזה, ההילטון אגב: דרך •י
 לאליזכט׳ פעם נשוי שהיד. הילטון אותו

הוא; המשמיצים, מספרים אז, טיילור.

רז רבקה
רזתה

 הוא הם, מודים היום, וקלפן. שיכור היה
 אשתו כזה? אותו עשה ומי בן־אדם. ממש

 החגיגה, של היופי מלכת שהיתר, הנוכחית,
הצהו הקוקטייל בשימלת תשומת־לב משכה

בחברת הורה רקדה היא 0 שלה. בה

ן

שנה פסוקי ה
 תשכ״ה: גליונות מתוך לקוטות מאורעות־השנה, על שונים אישים של תגובותיהם

י ר ש ת
 ובדומייה בכאב קיבלו ברובם הארץ ״יהודי 1 ״הצופה״ המפד״ל יומון 0

 בריש־גלי השחצנית חילוניותם שכפו המעטים, של וצהלת־ד,מטיילים המכוניות רעש את
והרחמים.״ הדין ביום בתפילתו עטוף עם על

 ממשלת- שרי של האמריקאיות המכוניות על פורג, יוסף ד״ר הסעד, שר •
לישון.״ אי־אפשר הישראלית ״במכונית ישראל:

ן ו ו ש ח
 מותח יותר היד, ״זה גמר־הגביע: ממישחק בצאתו ארן, זלמן החינוך שר 9

הכנסת.״ מישיבות
 נדרתי לוהטות, דרכים הספר את כתבה מור שהדפה ״מאז :דיין משה ח״כ 0
באנאלפבתיות.״ ורק אך להתעניין נדר

 אלפים שלושת של אפלה ״קומדיה האקומנית: הוועידה על רומיאו, החשמן 9
 מאמינים אינם אף מהם ושאחרים חזיהם, על צלבי־זהב הנושאים לא־יוצלחים,

ובבתולה.״ הקדוש בשילוש
 לשבת מוכרחה הדתית־לאומית ״המפלגה 1 שפירא חיים ׳משה הפנים שר 0

המדינה.״ את בונה הממשלה רק כי בקואליציה,
ו ל ס י פ

 המשותף היחיד ״הדבר אמריקאית: באסיפת־בחירות כיקל, תיאודור הזמר 0
 יהודי.״ היה שסבו מתביישים ששנינו בכך, הוא גולהזאטר ולבארי לי

 לה יש אשר מדינה אינה ישראל ״מדינת :ליכוכיץ ישעיהו פרופסור 0
מדינה.״ לו יש אשר שלטון היא אלא שלטון,

 זה מד, יודע אינך ״אתה גוברין: עקיבא לשר־התיירות םן־גוריון דויד 3"ח •
בן־גוריון.״ זה מה תדע לא פעם ואף ידעת, לא פעם אף בן־גוריון,

ת ב ט
 הפרשה, מן עייף שהוא שטוען ״מי :פרם שמעון הכטחון שר סגן 0

נובידרין.״ ויקה לבית־הבראה שייצא
 מחנים הם כן אם אלא נתפסים, אינם ״רוצחינו :קישץ אפרים הפליטונאי 9

 בו.״ אסורה שחניה במקום רכבם את
שבט
 היא הציונות של ״הטרגדיה הציוני: הקונגרס על אייל, אלי העתונאי 0

מדינת־ישראל.״ בהקמת
 ואי־ בלתי־פוסק סבל שנות אלפיים ״במשך :דירנמאט פרידריך המחזאי 0
 עלולים אך בבנק־הצדק, עצום חשבון צברתם מיליונרים: היהודים, אתם נעשיתם, צדק,
 לכם.״ עשו שאחרים מה לאחרים תעשו אם בישראל, זה הון לבזבז אתם
 שושלת בבדיקת תלויה יהודי של קוממיותו ״אם אוקו: סיני פרופסור 9
 זו.״ ליהדות שייך אינני והגזע, הדת

ר ד א׳ א
 פיתוהיזם מפיחותיזם, טובלת ישראל ״כלכלת :כדר יוחנן חרות ח״כ 9

ופיקוחיזם.״
 של נצחון כן ״גם בעלה: הובס שבה מפא״י, ועידת על כן־גוריון, פולה 0

 וישעיהו.״ שיטרית ובראשם בו תומכים הפראנקים כל אשכול;
ר ד ב׳ א
** גמור.״ אידיאוט הוא אחרת היא שגרמניה רואה שאינו ״מי :כן־גוריון דויד 0
 אומרים מסלף; שלא אחת: חיובית תכונה יש ״לזה :רשמקול על הנ״ל 0

 אומר.״ כן גם הוא שטויות, לא אומרים שטויות, אומר הוא — שטויות
 עין תחת עין של ״הפילוסופיה :קינג לותר מארתין נוכל פרס חתן 0

 עוזרים.״ יהיו שכולם לכף דבר של בסופו מביאה
השתתפותנו למרות ואיתנה קיימת ״מפלגתנו אלון: יגאל העכורה שר 9


