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הי!הדו! חכמי□
 הוא בכנסת משעשעים הכי האנשים אחד
 והבטחון. החוץ ועדת יו״ר הכהן, דויד

 נכנם הצבעה, בשעת לאולם נזעק השבוע
 היד!״ את ״תוריד מורמת. כשידו לדלת מבעד
 מסתבר המערך. מספסלי חבריו לעומתו צעקו

 הרים מצביעים, מה על ידע שלא הכהן, כי
 קלה שעה • הממשלה. הצעת נגד ידו את

 אגודת־ישראל ח״כ לאולם נכנס מכן לאחר
ה הח״כ את שאל הוא לורנץ. שלמה

ו מצביעים?״ מה ״על לדלת: ביותר קרוב
 מקדמות הגדלת (נגד היד את להרים מיהר

 רוזן, שלמה מפ״ם ח״כ מס-ההכנסה).
 קורה, מה יודע אינו לורנץ כי בטוח שהיה
 בחיוך מצביע?״ אתה מר, ״על אותו: חקר
 את יודע שהוא לורנץ לו הוכיח נצחון של

 הכהן — אלה ח״כים שני • ההצבעה. נושא
 לבירור השבוע כל במשך דאגו — ולורנץ
 בה שאילתא, לורנץ הגיש תחילה הכנסת.

ב מפא״יית תנועת־נוער של למועדון קרא
 מפיק־ לבילויים ״מועדון בשם חרדית שכונה
 קרא הממשלה, דובר כך על כשהשיב פקים״.

 המשמ״צים! ״גדול בהתרגשות: הכהן דויד
 זה בכנסת!״ המשמיצים גדול הוא לורנץ
 ב־ פורסם אבל בפרוטוקול, נרשם לא אמנם

 זכות־דיבור לורנץ תבע היום למחרת הארץ.
 קודם (שיצא להכהן אמר אישית, להודעה

ב היזהרו ״חכמים, בכעס): החוצה, לכן
״ חכם שאינו ומי דבריכם.  24 כעבור ...

 להודעה רשות־הדיבור את הכהן תבע שעות
 0 אפיים. אחת מנה ללורנץ השיב אישית,

מ לורנץ התרגש ניתוחי־מתים, על בדיון
ל קרא נצר, דבורה מפא״י ח״כית דברי

 בפליטת־ כשהבחין נאצר!״ ״גברת עומתה:
ה ענייני על בוויכוח • מייד. התנצל הפה,

 נגד מיקוניס שמואל מק״י ח״כ טען דת,
 אמר הרבני, השיפוט של הגזעניות הנימות

 בתפוצות קרה מה בדיוק ברור לא שממילא
 ולראייה: היהדות. של הגזעי ההרכב מבחינת
ל היהודים נחלקו ברוסיה מולדתו בעיירת

 ועיניים שיער בעלי חציים מחנות: שני
 — עצמו מיקונים כמו — חציים כהות,

 הבטיח מיקוניס ובהירי־שיער. תכולי־עיניים
 זה איך ההזדמנויות, באחת לכנסת, לספר
 לפתע פנה בכנסת, נאומו בעת • קרה.

 רפ״י ח״כ אל ספיר פינחס שר־האוצר
 לי, תגיד ,אלמוגי, ושאל: אלמוגי יוסף

מאו־ • למוביליות•?״ בעברית קוראים איך

 זעמו הם קולק. טדי העיר ראש של לעברו
 היופי, מלכת בחירת טכס בעת התנהגותו על

 שהעניק המצלצלת לנשיקה בעיקר התכוונו
 העיר, ראש דל־כיאנקו. ויוויאן למלכה

 לאחר הבאה, בישיבה תשובה להם שהבטיח
ב הפעם הסתפק בחו״ל, ממסעו שיחזור
 • הגירוי!״ אחרי אסחב ״לא אחד: משפט
 את הבחירה ערב שהחליפה ויודיאן, אגב:
 לעוור הבטיחה ישראלי, לאכיבה שמה

 — בנהריה . החדש הדיסקוטק בפירסום
 באותו הנושא ידידה, שבבעלות — א־פרופו

 איך ישראלי. אייקה הצייר ׳משפחה, שם
 הטריק את לגלות עדיין מסרבת היא תעזור?

 שזה הבטיחה אך תשתמש, שבו הפירסומי
 מנוסי לדידי 9 מיוחד״. ״משהו יהיה

 כשאשתו והחודש, קרן, הנקראת בת יש
ידי הציעו האחרונים, הריונה בחודשי היתד,

 הידידים: אמרו השני. הנולד לרך שמות דים
 ואם ״קיימת״, לה תקרא בת, זו תהיה אם

 לא דידי ״היסוד״. לו תקרא בן, זה יהיה
 צילה אשתו השבוע וכשילדה בקולם, שמע
 האפשרות את הפסיד הוא דנה. לה קרא בת,

 הלידה מתנת את • קרן־קיימת. אבי להיות
 דווקא מנוסי צילה קיבלה ביותר היפה

 ב־ לידיה שנמסר מיברק, זה היה מפולין:
 עבודות שתי כי לה המבשר בית־החולים,

ה בביאנאלה מיוצגות להיות נבחרו שלה
 בקרוב להיפתח העומדת לגרפיקה, בינלאומית
ברצי תפקידו את שלוקח מי • בוזארשה.

 לכהונת המיועד כרטור, משה הוא נות
לומ ורעייתו ברטור ביפאן. ישראל שגריר

 היפאנית השפה את שבועות כמה מזה דים
 כמרצה המשמש בירושלים, פרטי מורה אצל

 היפאני המורה • העברית. באוניברסיטה
תל את מצידו המנצל אוקה, מוראה הוא

 העסיקה העברית • עברית. ללמוד כדי מידו,
 פלשתין, הירדני העתון את גם לאחרונה
ה הספרות להשפעת מיוחדת כתבה שהקדיש

 לערבים. היהודים בין היחסים על ציונית
 הציג כיאליק נחמן חיים המשורר את

להת שהטיף קנאי, ציוני כמשורר העתון
 ״ביא־ כי ציין השוואה לשם ציונית. פשטות

 טשרניחוב■ משאול ציוני יותר היה ליק
ב ממנו יותר רבה התלהבות ובעל סקי,
 מילים לפחות • פלשתין״. לגזילת קריאה
 קורצוויל, ברוך הפרופסור השבוע נזקק

 במים־ ,הישראלית הספרות את לתאר בבואו
וצרפתים: ישראלים סופרים בין דו־שיח גרת

ובן־גוריון שפירא
מעוותת״ ״צורה

 חברו נוסע מדוע אלמוגי כשנשאל יותר, חר
 הדרומית לוויאט־נאם דיין משה למפלגה
 ש־ ״מפני ענה האמריקאים, עם בתיאום

 השבוע • אותו.״ הזמין לא הוזיאט־קונג
ה של המרכזת בוזעדה פעילות גם גילה

 עזיבתה. על כבר שהודיע למרות הסתדרות,
 שפורסמה קאריקאטורה אלמוגי את הרגיזה
 כן* דויד לו נראה בה ההסתדרות, ביומון
 בדמות בן־גוריון זה היה מגוחך. גוריץ

 משה המפד״ל למנהיג משהו הלוחש רועה,
 המשהו: כבשה. בדמות שפירא חיים
ה בראש שיעמוד לשפירא, ביג׳י איחולי
ש ההסתדרות ממזכיר דרש אלמוגי מדינה.

ב רפ״י מנהיג את לפרסם לא לדבר יורה
תמונה). (ראה ומעליבה מעוותת כה צורה

★ ★ ★
מיוחד משתו

 השבוע קראו מוסרי!״ בלתי מעשה ״זה
ירושלים, עירית במועצת הדתיים הנציגים

ת • ליו בי  ל־ השר כזונת ניידות. — מו
ניידות־עובדים.

ה לספרות בהשוואה פרובינציאלית יד,יא
קבע. הגלותית,״ יהודית

★ ★ ★
ב ר ע אימפרוביזציה ה
 חצי־גמר במישחק השערורייתי השיפוט

 תל־אביב שמשון את שזיכה המדינה, גביע
א את שימח ),21 ענד (ראה בניצחון ב  א
להת שמשון תצטרך עתה הסיבה: חושי.

ה גביע גמר על חיפה הפועל עם מודד
מ שכתוצאה טובים סיכויים וישנם מדינה,

 השיפוט אילולא בגביע. החיפאים יזכו כך
 רמת־גן שהכוח־מכבי היה יתכן שבת, של

 סיכויי היו לא ואז לגמר, מגיעה היתד,
ש העובדה אגב: • בטוחים. כה החיפאים

 עוררה חיפאי, הוא קליין אברהם השופט
 מן עין העלים לכן כי חסרות־יסוד, שמועות
ש לאחר הובקע הנצחון ששער העובדה
 • המישחק. לשדה מחוץ כבר היה הכדור
 חריף מאמר גם השער הוליד שמועות, מלבד

 שהגדיר כדורגל, ספורט הספורט בשבועון
 כ״אחד השער ואת כ״נבלה״, השיפוט את

הישרא הכדורגל של הצהוב הטלאי משערי
הילטון, במלון היופי מלכות בנשף • לי.״
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