
כמיזרע ועבד־אל־קאדר דודיסקו ז׳וז׳יט
ניחוח וריח חאקי מדי

אנשים
בכנסת ראשונה עזרה
 שבוע זד, היד, כן־גוריץ ידיד בשביל

 ישיבת באמצע לפתע, התיישב, תחילה ערבי.
 טוכי, תופיק רק״ח ח״כ ליד המליאה,

 שלא בן־גוריון, משעה. למעלה עימו ודיבר
 רצה שלטונו, שנות בכל טובי עם דיבר
ה בשפה בכנסת מדבר אינו מדוע לדעת

 בן־גוריון, קרא היום למחרת • ערבית.
 ?{בד* מפ״ם לח״ב הכנסת, בישיבת שוב

 אותה את אותו שאל זועכי, אל״עזיז
 בנעוריו התעמק כי טען בן־גוריון השאלה.

 והפרסית התורכית הערבית, שבין בקשר
 משפחות לשלוש השייכות שפות (שלוש

 כי זועבי כשטען לגמרי). שונות לשוניות
 העולם לגבי מעשיו בכל טעה בן־גוריון

 אפילו להביא בן־גוריון ממנו תבע הערבי,
 הזמין זה לצורך • טעות. של אחת דוגמה

 בשבח אותו לבקר זועבי את בן־גוריון
 זועבי > מפי לשמוע נדהם הוא בשדה־בוקר.

 המושל מטעם לרשיון זקוק הוא כך לשם כי
 כיום גם דוגלת שמפלגתו בן־גוריון, הצבאי.
 ידע לא כלל הצבאי, המימשל קיום בהמשך

 כדי לרשיון זקוק המדינה מצפון ערבי כי
 זקוק חבר־כנסח גם וכי — בנגב לבקר

 את מצא לא־נעים במצב • כזה. לרשיון
 גדעון העצמאיים הליברלים ח״כ עצמו

 ביום אי־האימון, הצבעת בעת האוזנר.
ו התבלבל הוא הכנסת, מושב של האחרון

 עם יחד הלא־נכון: ברגע ידו את הרים
 ומק״י, החדש הכוח רק״ח, ח״כי ארבעת

 מכל לעברו כשקראו אי־אימון. שהביעו
 ידו. את להוריד האוזנר מיהר הצדדים,

 אמר לחופש,״ יצאה המעמדות ״מלחמת •
 בשעה בה ואכן, מק״י. מצעירי אחד השבוע

 לשיאו, הגיע תוכנית־ספיר על שהזדיכוח
 הבטחתה את להגשים היה מק״י ועל

 מנהיגי כל לקחו כוחה, בכל בה להילחם
 חופשה לבלות ויצאו נשותיהם את מק״י

המפ מנהיג אחר: במקום איש־איש בחו״ל,
 לברית-המו- יצא מיקוניס שמואל לגה

 לפולין. יוצא סנה, משה אחר, מנהיג עצות.
 להונגריה, יצא לילבר, יעקוב מנהיג, עוד

 של חיפה מחוז מזכיר דרוקמן, ואליהו
 וילנסקה אסתר לרומניה. יצא מק״י,

 מיקו־ אגב, • בברית־המועצות. כבר נמצאת
חוויו את זכרונו מנבכי השבוע העלה נים
 מאז בכנסת שאירעו התנקשויות משתי תיו

 של היציע מן דרך צפתי ״כשאברהם קמה.
 שלו,״ הסטן את בתל־אביב הכנסת בניין
 לעבר לירות כדי אותו ״וכיוון הח״כ, סיפר

 מאיר גולדה התפרצה הממשלה, שולחן
ש כאילו זה?׳ מה זה? ,מי וקראה לעברי
 להיות המתנקש היה חייב הטבע מדרך

 כאשר השניה, בהתנגשות דווקא. קומוניסט
 — היציע מן הרימון את זרק דוויק משה
 מיד, חשנו — בירושלים כבר קרה וזה
 ואנוכי, המנוח יוניצ׳מו שמשון ח״כ

ש ולשרים הממשלה לראש עזרה להגיש
 העזרה ארגז את פרצנו ברסיסים. נפצעו

 את פשטנו אז ריק. אותו ומצאנו הראשונה
 את קרענו הפצועים, ושל שלנו החולצות

תחבושות.״ ועשינו לרצועות הבד
★ ★ ★

□סיגו! באישה
 אסיה ביבשת ביותר הקדחתני החיפוש

 ב־ נמצאה דיין רות דיין. למשפחת נגע
 אותה משכית, חברת בענייני הרחוק מיזרח

דעתה על עלה כשהתפנתה, מנהלת. היא

 לאחראי תמר בשם נכדה נולדה.
 העיתונאי־הנד הבטחון, במערכת להסברה

 (נובוגרבלסקי), הרוסי ינון עמנואל שורר
 ממיסדי שהיה הרוסי, .63ד,־ הולדתו ביום

המטא בארץ, הראשון הסאטירי התיאטרון
 התפרסם ברוסיה, רפואה כן לפני למד טא,

ביני שהידוע פזמונים, כמחבר מכן לאחר
ה עיר ירושלים, היום: עד באופנה הם

קודש.
 של למנהל־הכללי למישנה נתמנה. +

ש ד. יוסף ירושלים יליד משרד־הבטחון,
 באוניברסיטה המזרח מדעי מוסמך ,45 רון,

 איר־ של הידיעות שירות איש העברית,
 ששימש גוש־עציון, וממיסדי גון־ההגנה

 ונציג האוצר סגן־מנכ״ל שנים 13 משך
בארצות־הברית. האוצר

 של יחיד מנכ״ל לסגן נתמנה.
ש שריג, .53 שריג, אריה הבטחון, משרד

היה לכדורגל׳ ההתאחדות נשיא גם הוא

 השוהה דיין, משה בעלה, עם להיפגש
 מעריב, למערכת הבריקה היא בוזיאט־נאם.

 האריך דיין כי לה ענו כתובתו. את ביקשה
 וכי הג׳ונגל, בארץ שהותו את בשבועיים

ב לעתונות הניספח ״אצל היא: כתובתו
הב רות בסייגון״. ארצוח־הברית שגרירות

 כי התשובה את קיבלה זו, לכתובת ריקה
ה • הח״כ. עם הקשר את איבד הניספח

 הארצי הקיבוץ בכל ביותר המעניינת אשד,
 לבשה היא מיזרע. בקיבוץ צעירה היתד,

 בבית־ נרכשו כאילו שנראו מדי־חאקי,
 איפור, נשאה לא מעולה, פאריסאי אופנה

 זאת היתד, יקר. בושם של ריח הפיצה אבל
 ילידת יהודיה רופאה דודיסקו, ז׳ת׳יט

 בפאריס. השמאלניים בחוגים פעילה צרפת,
 האל־ המהפכן ידידה, עם ארצה באה היא

עבד־אל־קאדר ?{כד־אל־ראזק ג׳ירי
 בחדר־האוכל סנסציה עוררה במדינה), (ראה

 הכנסת מושב סיום ערב • הקיבוץ. של
 ספיר פינחס שר־האוצר הספיק עוד

 ראש־ מיועצי אחד את במסדרונות לפגוש
 לעברו ספיר רעם סידן. אהרון הממשלה,

ה לתוכניתי להדביק תפסיק ״אולי בקול:
 בריטניה ראש־ממשלת של שמו את כלכלית

 ולא שלי, תוכנית זוהי וילסץ. חארולד
 אף שהיה אחר, צעיר 9 אחר.״ אחד אף של
 לאחרונה עסוק ראש־הממשלה, יועץ הוא

 ליוסי היא הכוזנה יותר. תרבותית בפעילות
 כיועצו חודשיים לפני עד שכיהן שריד,

 ושנטש עתונות, לענייני אשכול לוי של
 לאחרונה הצטרף הוא בזעם. תפקידו את

 חזר, בצופית, בית־ברל של המרצים לצוזת
 כתיבת — הישן לתחביבו זאת, עם יהד

ט״י הסופר 9 שירים.  צ׳צ׳־ יוסף (שמואל י
 את המדינה קום לפני שכתב עגנון, קם)
 הנוכחי ״מצבה השבוע: הודה המדינה, ספר
 אז שתואר ממה יותר גרוע המדינה של

פנקס דני יחסי־הציבור איש @ בספרי.״

ב התפרסם הפועל, מזכיר שנה 30 לפני
 שנדון כאיש סירקין לייב הקודם שמו

 שנות לעשר ,1943 בשנת הבריטים, על״ידי
 לסליקי ענק בממדי נשק הברחת על מאסר,

ב הבריטיים הנשק ממצבורי ארגון־ההגנה
וארץ־ישראל. מצריים

רג. ־נ1 ה ה משכן־הכנסת שערי פסל נ
בירוש בהר־ציון ,46 פלומבו, דוד חדש
 שבת, לשמירת בשרשרת נתקל עת לים,

כתבה). (ראה הכביש לרוחב מתוחה שהיתר,

ק. ענ הו מלכת יוליאנה, על־ידי הו
 לתזמורת הכסף, נבל הראשון, הפרס לנד,

 בניצוח שעלתה, הגדנ״ע של הסימפונית
 ב־ הראשון למקום ריקלים, רונלי שלום

 מתוך 359 צברה עת תזמורות, 240 מיפגש
 הפעם זאת היתד, אפשריות. נקודות 360

 ה־ שתזמורת שנים שמונה משך השלישית
הנכסף. ההולנדי בנבל זכתה גדנ״ע

 כלכליות: בעיות על ויכוח בעת השבוע, טען
 היחידי הציבור הן הישראליות ״התרנגולות

 מטילות הן בקביעות. תפוקתו את המעלה
 מיקצועי.״ איגוד להן אין כי ביצים, הרבה

 יפעת בקיבוץ גלות שנות שלוש אחרי •
 לתל־ כר־יוסףז יוסי הסופר החודש חזר

בנו שתי אשתו, את עימו הביא הוא אביב.
 האחרונים חדשים. מחזות ושני חדש בן תיו,

 הוא אכידוב יאני 9 למכירה. מיועדים
 המפלגה. פילוג את שכואב מפא״י, מוותיקי

אנ עם המתנהלות בשיחות פעיל הוא לכן
ההת סיכויי את לבדוק במטרה רפ״י, שי

 טילפן השבוע המפלגות. שתי בין קרבות
מד הוא מהיכן על־ידו נשאל רפ״י, למנהיג

מפ ״איזו אבידוב. השיב ״מהמפלגה,״ בר.
 הרבה בארץ ״יש בן־גוריון, שאל לגה?״

 כני הזמר את תשאלו אם 9 מפלגות."
מן ר  הוא התחייבויות, מכבדת מפא״י אם כ

 לפני לכך. הוכחה לו ויש שלא. לכם יגיד
 בחירות אירועי בכמה בני הופיע הבחירות

 מאות שש לו חייבים ומאז מפא״י, שערכה
 ושוב. בלו פעם כל אותו ודוחים לירות,
למז במכתבים פנה והוא לו, נמאס העניין
 עזר. לא זה מאיר. גולדה המפלגה כירת
 לו הבטיח וזה לראש־הממשלה, גם פנה הוא

 על לסמוך יכול מי אבל החוב. את לפרוע
 של הצהרתו את עדיין זוכרים 9 הבטחות?

 המארשל דרום־ויאט־נאם, ממשלת ראש
 לארצו שדרוש מה כי קי, קאו נגויאן

ו ? היטלר אדולף כמו חזק אדם הוא
 כי מסביר עצמו, את מתקן הוא עתה בכן,

 הנאצי, המנהיג את מעריץ לא הוא בעצם
 לשליט הרצויות תכונות בו מוצא רק אלא
 הסתדר ולא תואר יפה היה לא ״הוא חזק:

נשים.״ עם
★ ★ ★

111 י־ מסוק׳
 הציונית, ההסתדרות נשיא •

 שיהודים ״טוב :גולדמן נחוס הד״ר
בגרמניה.״ שוב חיים
ל הגרמנים חובת על בדברו הנ״ל, @
 כי רושם לי ״,יש הפיצויים: מתן את סיים

בגר מסויימת עייפות מורגשת זה בשטח
מניה.״

 לינדון ארצות־הכרית, נשיא •
 שז״ך: זלמן ישראל, נשיא על ג׳ונסון,
 ורוח יהודי פולקלור של חיובית ״תערובת
צעירה.״ ישראלית

 כ■ המקומית המועצה ראש •
 את לפטר בתבעו סבאג, גכי דימונה,

דימו במקום: והדרוזים הבדואים הפועלים
לדימונאים!״ נה

 להניף גאה ״אני :הנ״ל על *הנ״ל
בדימונה.״ העברית העבודה דגל את

 שלמה אגודת־ישראל ח״ב •
 החיה מתים ניתוחי על ״הוויכוח : לורנץ

הכנסת.״ את
תמר: דויד ד״ר ההיסטוריון 9

ומס האמת את מגלות הנשים היו ״בעבר
 את מסתירות הן היום הברכיים, את תירות
הברכיים.״ את ומגלות האמת

תמרורי□
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