
■ ש בשבוע השני ביום ;
 מאיר גולדה עמדה בו דבר.

 סגנה החליט לארץ, ?חזור
 דחוף באופן לכנס אלץ ייגאל

 מ- אחד לממשלה. חבריו ת ז!
ב השרים את הזעיק ניזכיריו

ה בוקר. לפנות ארבע שעה
 הבינו לא לפגישה שבאו שרים
 הסביר כל־כך. דחופה היא למה
ב מיברק ״קיבלתי יגאל: להם
 בתמונה.״ שתהיו ורציתי לילה
 את העלו מהשרים חלק אולם

 אח לנצל רצה יגאל כי הסברה
 פגישה עוד ולקיים והזדמנות
גול של שובה לפני בראשותו,

מארצות־הברית. דה

■ מי המפד״לי שר־הסעד י
הצ השבוע הציע חזני אלכ

 הפסקת־ ״בזמן מקורית: עה
 האו״ם שליח עם ושיחות
 שזה במקום יאריגג, גינאר
ה בין שיתווך כדאי יתבטל,
במפד״ל.״ פלגים

■ ה השומר קי מוות אחד :
 אין מדוע השבוע סיפר צעיד

 אחד חבר אפילו מפ״ם בצמרת
כמו קשור זה מעברות. מקיבוץ

ר בן אי מ רי. ב ע  בש־ ובכן, י
ב ישב עוד מעברות קיבוץ

 ,30ה־ בשנות בחדרה, הכשרה
ב להרצאה. יערי מאיר הגיע

 המארחים קראו ההרצאה אמצע
את לקלוט ״הצלחנו בשקם:

 שרדיו מכיוון ברדיו!״ מוסקבה
 טרייה, המצאה ההם בימים היה

 ה־תה מוסקבה את ולקלוט
 של הרצאתו הופסקה חזייה,

ה הועבר האוכל חדר ואל יערי
 מוסקבה רדיו קריין שידור.
ה של המרכזי ״הוועד הכריז:
ל החליט הקומוניסטית מפלגה

 כביטיי הציונית בתנועה הכיר
 הלאומית התנועה של לגיטימי

ה מזכיר על הטיל היהודית,
 החבר עם במגע לבוא מפלגה

ה השומר מהנהגת יערי מאיר
ב וכהנה כהנה ועוד צעיר...״
ה הציונית המפלגה של שיבתה

ש־ יערי, ומנהיגה סוציאליסטית

אונאסיס !׳סליו
לעיתו בחוסר-נימוס התנהגה

 סיור בעת קאפרי, באי נאים
התנפ היא במקום. שערכה

האיטל הצלמים אחד על לה
 וניסתה אותה שצילם קיים

נר היא מצלמתו. את לעיבור
ב שקנתה לאחר רק געה

תכ כמה באי החנויות אחת
וסוודר. ז׳מש מכנסי שיטים,

 אדומים פניו נעשו נחת מרוב
 קשר, לא במאי. האחד כדגל
מתי היתד. זו הסוף: את לנחש

מ אחד על־ידי שהוכנה חה
חובב־רדיו. המשק, חברי

איתן הצבאי הכתב ■
 יעניק שהמטכ״ל הציע הכד
 הסביר חוסיין. למלך צל״ש
11 שהורג אחד ״אם הבר:

 דמטכ״ל, צל״ש מקבל חבלנים
לחוסיין?״ מגיע כמה אז

■ לי שהעיתונאי אחרי : א
 על לממונה נתמנה חסין הו

 במשרד־ההסברה, ההסברה ענייני
 דידי הטוב ידידו עליו אמר

 אחרי טבעי, רק ״זה :מגופי
 כשר־ההסברה מינתה שמצריים

 שישראל הייכל חסגיין את
חסין־הייכל. אליהו את תמנה

 מאחליס הס מה
החדשה? לשנה

שמואל ראיונות איש ■
 כל שיתגשמו מאחל ״אני :שי

שהגשש כלומר: האבסורדים.
1 ש^כד״ בקהיר, יופיע החיוור

!726 הזה העולם *■'£

■ דודי- אילנה זמרת י
א ו מטוסים יחטפו ״שלא :נ

בשקט.״ ולבוא לצאת שנוכל
 אל• גילה שחקנית ■
ה עם שלום! ״שיהיה :מגור

נסתדר.״ כבר שאר
■  שולמית ח״כ־לשעבר י

 אחר־ ,כמובן ״שלום :אלוני
 כל על לחלום יהיה אפשר כך

כ במדינה. והנגעים הפגעים
 כלכלי שיגשוג במדינה יש יום
 אחרי צודקת. חלוקה אין אבל

חלו על להילחם נוכל השלום
 הזמן יבוא גם ואז צודקת קה

הדתית." בכפייה למלחמה
■  דותן: דודו מצחיקן י
 ל־ החדשה בשנה נוסע ״אני

 גם לי שיהיה מקווה אני חו״ל.
לחזור.״ כסף

 הפך ברל זיאק
כצנלסון לבדל

ה הישראלים הסטודנטים ■
מאוכ בשווייץ, רפואה לומדים

 ישראל לשגריר פנו הם זבים.
וביק־ לבבי, אריה בשווייץ

 בהצלחה שזכתה הישראלית השחקניתאדו עליזה
בסיציליה, סרט עתה מסיימת באיטליה,

 בתפקיד בסרט, פה לשחק מתכוננת היא לארץ. לבוא ומתכוננת
 אחיה תפקיד את ישראלי. בחייל המתאהבת פלסטינית ערביה
 (לידה קולר (״שיש״) ישעיהו הישראלי לבמאי הציעה היא בסרט

חודשים. כמה בעוד תתחיל ההסרטה הסכים. והוא בתמונה),

״"־־,■;״״ו;״,״; סלאוספלד ביאטה
 כש- בעולם לראשונה התפרסמה השואה, מניצולי ליהודי נשואה
 היא :שוב נעלה קיזינגר, קורט גרמניה לראש-ממשלת סטרה
האנטי נגד כרוזי-מחאה וחילקה וארשה במרכז לעץ עצמה קשרה
מש שהם היהודים כנגד ״טוענים הקומוניסטית. בפולין שמיות
 למחות חייב אנטי־פאשיסט כל הסוציאליסטי. המישטר את מיצים

סוציא נמישטרים השמרניות הממשלות ושאר פולין ממשלת נגד
של בדרכה ההולכים ליסטיים

 בערב־ראיו־ יופיע אל״״אצר
 ושגדל■ ההסתדרות, של נות
 דויד עם תתחתן מאיר דה

בן־גוריון.׳
 לכלל וייצמן: עזר י■

 שלום. — מאחל אני ישראל
 של שלום מהו שיבין אבל
 לשלום הדרך היא ואיזו אמת

 חזק, להיות שימשיך הנכסף.
 אישי באופן לי ורציני. גדול
 ואשד, בריאה בת לי יש טוב.

 הבן־אדם עוד מה נחמדה.
צריך?״

 אפריים הפיליטונאי 6
ה לכן הכל. לי יש :קישץ
בשלי מתבטאים שלי רצונות

 חולה. להיות רוצה לא אני לה.
מדי מצליח להיות רוצה לא

ועייף. זקן להיות רוצה ולא
שה־ מאחל: אני ישראל לעם

תי והדריכות תרד לא כוננות
שאר.
■  ליובה מע״י מזכיר ;

ב א לי  שכנינו. עם ״שלום :א
, בן, לי יש כי  שי- בחטיבת צ

 בשלום שיבוא רוצה ואני ריון,
של שבניהם רוצה שאני כמו

 ה־ זאת בשלום. יבואו אחרים
שלי. העיקרית משאלה

השבוע. ביאטה הסבירה פולין,״

 על הסברה חומר ממנו שו
 השגריר: של תשובתו ישראל.

 ואני בלימודים תעסקו ״אתם
 הגיב על־כך בהסברה!״ אעסוק

 של ״ההסברה הסטודנטים: אחד
ככה!" נרא־ת באמת ישראל

 להצגת לה הולך לא !■
גודיק. גיורא בתיאטרון בלש

ה התמוטט שבועות כמה לפני
ל ונאלץ שילה יצחק שחקן
 קיבל במקומו ההצגה. את עזוב

ב השני השחקן התפקיד את
ובמ אשרוב, מישה מחזה
 יום!? בא אשרוב של קומו

 להצגת מועד נקבע שילוח.
הבכו לפני יומיים אך הבכורה,

 ולפי שילוח גם התמוטט רה
 ד״ר השחקנים רופא הוראת
ל עליו יהיה גיטלר נחום

 נדחתה ההצגה כשבוע. נוח
שוב.
 עולנזו אחרת, להצגה !■

 הולך. כן דודקא ברל, ז׳אק של
 ממועצות שבאחת כך, כדי עד

 הגיע הארץ בצפון הפועלים
ה כי למסקנה ראש־המועצה

 כצנלסון. כרל על היא הצגה
 ׳יעקב ההצגה למפיק פנה הוא

ל ההצגה את הזמין אגמון/
 מחכה עכשיו במקום. הופיע
 ה־ מודעות את לראות אגמון

ו •א ל; לקהל שיקראו פירסום
 ברל דאק של עולמו את לראות

כצנלסון.
תומר־ יגאל הפסל ■
 בתל- בפאב השבוע ישב קין

 ביין עליו ליבו כטוב אביב.
 אריק בזמר תומרקין הבחין
א בי  תו־ נזכר למקום. שנכנס ל
 זד על נימנה לביא כי מרקין
ב שבוע לפני שהופיעו אמנים

 וקרא בנמל־אשדוד הפועלים פני
ש אחד עוד הנה ״הו, לעברו:

 הסוציאליזם.״ את פתאום גילה
ו חייב נשאר לא לביא אריק
 ה־ ״פסל תומרקין: לעבר קרא

״שתוק וורמכט, !

קי שנה פסו ה
 ליהודים שרע ״מה קשת: סילבי העיתונאית 0
למדינת״ישראל!״ טוב
״אם וייצמן: עזר לשעבר שר-התחבורה •

הערבים!״ כמו נראים היו הם לגלות, יוצאים היו לא היהודים
ל 0 ״  לשלוח ישן: פיתרון יש לי אותי, תשאלו ״אם : הנ

דרוז!״ לג׳בל הדרוזים ואת לארצות־ערב הערבים כל את
• כיסוי!״ בלי צ׳יק וייצמן, ״עזר : כרמל משה ח״כ י

 (אר• אשר כגרמניה לשעבר ישראל שגריר 0:
אני!״ אידיוט ״איזה בךנתן; תור)
 אומר כשמועמד־שר ״בדרך־כלל :באדר יוחנן ח״כ 0
 זה אתגר אז אתגר, — בו רוצה שהוא בתפקיד רואה שהוא

 או שברולט, או פורד, של מודל יהיה זה אם פירושו:
קדילאק!״

 בישיבת־ בן־אהרון, יצחק ההסתדרות מזכיר #
 לה יש ידועים. הממשלה ״חטאי האחיות: שביתת על חירום

 גם לה יש כראוי. התנהל לא זה משא־ומתן שגם נוסף חטא
התנהל.״ שלא שלום על משא־ומתן על חטא
 שאין לי■ ואומר לממשלת־ישראל פונה ״אני :הנ״ל 0
 בשביל אותו לתת מוכנים שפועלי־ישראל חשבון ואין גבול

קבלן־ישראל!״ בשביל לא אבל משיח־ישראל,
 הבריאות ״תיק :שם*טוב ויר,טור שר־הכריאות 0

חולה!״ במיטה בריא ראש —

 המפלגה של המרכזי ״הוועד :מוסקבה רדיו קריין
.הציונית בתנועה להכיר החליט הקומוניסטית ד .
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