
הכנסת: ,לחבר הצעה
גרפיות1רנ1פ חוברות ביניהם להחליף

 מצי הנגב עיירת תושבי ■
 על השבוע שהפגינו פה־רמון,

 פגישה ביקשו יישובם, הזנחת
 והתעשיה, המסחר שר עם

 עי- לדון כדי בר־לב, חיים
אח בעיירה. המסחר בקשיי מו
 ניאות והפצרות שידולים רי

פר של משלחת לקבל בר־לב
 כאשר אולם מצפה־רמון. נסי

ב הוכו הם ללשכתו, נכנסו
 בחביבות השר, כאשר הלם,

 בשאלה: אליהם פנה מופגנת,
בדי אצלכם נשמע מה ״נו,

?״ מונה
 נמצא מאוד קשה במצב 9:

 הסיפוחיסטי המפד״ל ח״ב
 כשהעלה נריח. צכי משה

 בוועדת־החינוך לדיון השבוע
הפור בעיית את הכנסת של

 מנוס שאין נתברר נוגרפיה,
בעי אפילו הזאת: המגיפה מן

 קורא שאותם ההגונים תונים
ה מודעות יש המזוקן, הח״ב

 ר״ל. חזיות, בלי נשים מראות
מכ שהוא לפני הח״כ: הודיע

 הוא לביתו, העיתונים את נים
 דברי־התועבה את מתוכם גוזר

ילדיו. אותם יראו שמא האלה,
גרמה נריה של הצעתו ■

התחיי לו שיש הודיע לסקוב
 במסגרת לחו״ל לנסוע בויות

במ כי הוסיף לסקוב המגבית.
 ידידו על ממליץ הוא קומו
 יחד שפעל זורע מאיר הטוב
 הנוקמים יחידת במסגרת איתו

ו הנאצים המלחמה בפושעי
 ש- בתקופה אג״ם ראש שהיה

 אגרנט רמטכ״ל. היה לסקוב
 את ומינה ההמלצה את קיבל
ב שמסקנותיה לוועדה זורע
 כמעט לפרקליטים השכר עניין
 שר־ של להתפטרותו וגרמו

 שמשון יעקב המשפטים
 ההיתקלות זו היתרי שפירא.

ב וזורע. שפירא בין השנייה
 שפירא שימש הראשונה פעם

 שחקרה חקירה ועדת ׳כיו״ר
 לתרגיל שגרמו הסיבות את

 כל את שהבהיל הפתע גיוס
 של מסקנותיה ושבגלל המדינה
 לתפקיד זורע הועבר הוועדה

 תקופה באותה אחר. צבאי
כרמטכ״ל. לסקוב חיים שימש

 תנועת הנהלת יו״ר 9
 השמיע וייצמן עזר החרות

אי על ההערכות כמדי השבוע י
 בפגישה זדי דייה שונים, שים

דיסימנריון תלמידי של סגורה [

סולזיניצין אלכסנדר
 אחרי החדשה. משפחתו את מערביים עיתונאים טס בראיון הציג

 די־ נאטליה המתמטיקאית עם הסופר חי הראשונה, מאשתו, פרידתו
חודשים. 15 בן כיום ירמוליי, הראשון, בנו את לו שילדה ),32( מטרייבה

חב בין חשאית לבדיחות־דעת
 שיו״ר הציע אחד הוועדה. רי

 רימדט, אלימלך הוועדה,
 כל של לתיקו להכניס ידאג

 חוברות שלוש חבר־הוועדה
 כדי מדנמרק, פורנוגרפיות

 טען מדברים. מה על שיידעו
 ? חוברות שלוש זה ״מה :שני

 תוך בהן להסתכל גומרים
 השלישי: הציע דקות!״ שלוש
 חברי לכל שישימו דבר, ״אין

, חוברות הוועדה ת ו נ ו  ואז ש
 ביניהם להחליף הח״כים יוכלו

הישיבה.״ בשעת החוברות את

■  (מיל.) אלוף הגיע כיצד י
ב כחבר לכהן זורע מאיר
ה כשהשילה ויתקון? וועדת

 בית־המשפט נשיא על ממשלה
ל אגרנט שמעון העליון
 פנה הוא הוועדה, את הרכיב

 (מיל.) לרב-אלוף השאר בין
 רו* וליהושע לסקוב חיים

 לישכת נשיא טגשטרייך,
ש כדי לשעבר, עורכי-הדין

 רו־ בוועדה. כחברים ישתתפו
ב ההצעה את דחה טנשטרייך

ואילו מדי, עסוק שהוא נימוק

 בישראל פוליטית עוצמה על
 העברית, האוניברסיטה של

 מלחמת לאחר כי גילה כשעזר
 לגיסו הציע הוא הימים ששת

 דיין משה שר־הביטחון
 ברשימה בבחירות להתמודד

 רוב אז לו ״נבאתי נפרדת.

 אומץ לו היה לא אך מוחלט.
נוס ההערכות זאת.״ לעשות

 ויצחק גלילי ישראל : פות
ה המנהיגים הם כן־אהרון

 בן־אהרון בישראל. רציניים
 אך לדיעותיו, מסכים איני גבר.

מת הוא עקרונות. עם אדם זה
 לוליי." קסיום מוכ מודד

 בר- ״חיים עייזר של לדעתו
 מבוגר כמה פי מוכשר לב

 ואם אלון." יגאל אוכספורד
 היה הוא אז אותו שואלים היו

בממשלה. שרים 15 מחליף

 ב־ השתיקה מישטר על ■
 השבוע סיפר ברית־המועצות

 מנהל מרכוס מקם פרופיסור
 בתל- אסותא בית־החולים

מרו חדש ״עולה :אביב
 לשאלת לסוכנות. מגיע סיה

הוא ?׳ נולדת ,מתי הפקידה

 על ומניח לידה תעודת מוציא
 נשוי?׳ ,אתה לשאלה השולחן.

ל נישואין. תעודת מוציא הוא
 מוציא ילדים?׳ לך ,יש שאלה
ו לידה תעודות ארבע העולה
 זאת כל הפקידה. לפני מניחן
הפ מפיו. הגה להוציא מבלי
הח הפרטים, את רשמה קידה
 הסתכלה התעודות, את זירה

 שלידה: לפקידה ולחשה מסביב
 אם אותו לשאול פוחדת ״,אני

יהודי׳.״ הוא

ב השבועית פינתו את ■
 יצחק הקדיש הלילה, תוכנית
לשי גלי־צה׳׳ל, מפקד לבני,

 בה בלוד, הרצח ליל על חה
 תפיסת בין ההבדלים על עמד

תפי לבין היפאנים של המוות
 על היהודים. של המוות סת

 ליב־ הירצה בדיוק נושא אותו
ב ביקורו בעת מכבר לא ני

 היפאנים כת של בכנסיה יפאן,
הש ישראל. ידידי הנוצרים

ה מאחד מכתב קיבל בוע,
 הרצאה, באותה שנכח יפאנים

ב הטבח על מתנצל הוא בו
 שלנו ״בתפיסה כי מסביר לוד,
 אין הזה האחרון הרצח לגבי
היהו לבין בינינו הבדל שום

דים.״
 של הספורט מגאזין ■

 אירח רדיו־ספורט, גלי־צה״ל,
 השוער את באולפן השבוע

 בזמנו שכונה ברגר, וילי
שנח ברגר, האגדי״. ״השוער

 לאחד המדינה קום לפני שב
סי בעולם. הטובים השוערים

 שנערך כדורגל משחק על פר
פלס נבחרת בין 1930 בשנת
 נבחרת לבין שיחק בה טינה

 המיש־ במהלך הבריטי. הצבא
לב עמד הבריטים כשאחד חק,
 11 ממרחק פנדל בעיטת עוט

מאח קול ברגר שמע מטר,
ה את לעצור תעיז ״אם ריו:

ה !״בגב כדור תקבל כדור,
 וברגר ללבטים הספיק לא זמן

ב וחסם האזהרה מן התעלם
 לאחר מייד השער. את גופו
ש ובכדור בגבו כאב חש מכן
 היורה ״את מאחור. לגופו חדר

בר סיים לתפוס,״ הצליחו לא
 מאז ״אבל סיפורו, את גר

ל ברצינות להתייחס למדתי
הקהל.״ של אלימותו

 השנה הרחצה עונת את 9
הוותי השחקנים שני מנצלים

ו רודנסקי שמואל קים

 שחייה. ללימודי סגל שמואל
מקב הם שבע בשעה בוקר כל

 גור־ בבריכת שיעורים לים
ה כשנשאל בתל־אביב. דון

הת פתאום מה רודנסקי שבוע
ה לשחות, ללמוד בגילו חיל

 שבתוך למסקנה ״הגעתי שיב:
 טובות יותר חתיכות יש המים

בחוץ.״ מאשר
 ציון מסעדת בעל גם 9

 לוי, ציון התימנים, שבכרם
 כל הרחצה. עונת את התחיל
 אפשר וחצי ארבע בשעה בוקר

נל בת־ים. בחוף אותו לפגוש
 רד ילדיו: ארבעת אליו ווים
 )5(אתי ),6.5( חגית ),8(גן

ב הטבילה לפני ).3( ונאור
כש ק״מ, 15כ־ ציון רץ מים

 אחד כל אחריו רצים ילדיו
יכולתו. לפי

 שעבר בשבוע כשרכש 9
מח את פילץ אריה הקבלן

 לון, פאן הבנייה חברת צית
 אברהם בנו את מינה הוא

לאב בחברה. לנציגו פילץ
 יש מאירה, ולאשתו, רהם

 בהם שהאחרון ילדים חמישה
 חבר אברהם, מכבר. לא נולד

 מראש ביקש לשעבר, קיבוץ
 יהושע תל-אביב עיריית

 ברית בטכס שנכח רבינוביץ,
 לבנו. סנדק לשמש המילה,

 שהוא בנימוק סירב רבינוביץ
דם. לראות מסוגל אינו

 של זכרונותיו ספר 9
 אדכסנ־ הצרפתי ספר־הצמרת

 מכה לאור, החודש שיצא דר,
 מתחת הנקרא הספר, הדים.

 346 מכיל אלכסנדר, לקסדת
 חשובות נשים על סיפורים

אלכ מתאר השאר בין מאוד.
 רוז עם פגישתו את סנדר
 את להציג נהגה ״היא ז קנדי
 של אמו קנדי, כ,גברת עצמה

 הספר פגש רה את הנשיא.׳״
 קנדי ג׳ון שבנה לפני הצרפתי

 המניקו־ אחת לנשיא. נבחר
 אמרה שלו בסאלון ריסטיות

 ממכו־ אחת שתחת אחד יום לו
קשי אשה יושבת נות־הייבוש

אלכסנ כששאל ומתפללת. שה
 אמרו הלקוחה, של לשמה דר
 לנשיא נבחר טרם אז בנה לו.

 מתפללת ״אני הסבירה: ורה
שייבחר.״

 ארצות- נשיא את גם 9
פגש קנדי ג׳ון המנוח הברית

ל |1| | | 1 1 1 1 ״הרו־ בסרט המצלמה, בפני שוב עומד 1
״  של תפקיד מגלם הוא בו הרעות״, חות י י - י *■ 1' ׳ |

 יחסים והמקיים בעל־הבית, ילדי על שטנית השפעה בעל משרת
 ביצ׳ם, סטפני בסרט, ברנדו של השותפה האומנת. עם אינטימיים

ושמן.״ קטן גבר בסך־הכול ״הוא :המפורסם מעמיתה התלהבה לא

סור״י*ג משה
 שבועיים לפני ביקר הישראלי
 ביקורו על אונזטרליה. בסידני,
ב הזה העולם כתבת מדווחת

 ״ביום :גרייצר יפה אוסטרליה
 ארוחת־צהריים — הראשון
 המיליונר של בביתו מאכזבת
ה שבבלויו־היל. טימן היהודי

 הנוכחים, 50מ־ התאכזב שר
 250 של לקהל שציפה מפני-

 40,000 :שנאסף הסכום לפחות.
 באותו אוסטרליים. דולארים

 — השנתית במסיבה ערב,
 של העיקרי המאורע שהיא

 — המאוחדת היהודית המגבית
 של סכום לאסוף השר הצליח

 חמש, (כפול דולאר 130,000
 קול ישראלי). לכסף לתרגם אס

ה של המקומית בשפה נאם
 ו־ אנגלית 507־ שהיא יהודים,

אותו.״ אהב והקהל יידיש, 507־

 כשביקרו זה היד, אלכסנדר.
בפא ג׳קלין ורעייתו הנשיא

 את להזמין שוכנעה וג׳קי ריס,
הת אלכסנדר הנודע. הספר
 בג׳קי וכשפגש למיבצע, כונן

שערו את לקצר אותה שיכנע
מליד חלושות אז שהיו תיה,

ה נולדה כך האחרונה. תה
 רבה שלה. המפורסמת תסרוקת
 בצידי יותר וארוכה וגולשת

 של הצלחתו לאחי■ האוזניים.
ה אשת לו הציעה אלכסנדר,

 הנשיא ל^מל־ת להצטרף נשיא
ב ובלונדון. בווינה לביקורים

 עם הפגישה לקראת לונדון,
או סירק אדיזכט, המלכה

 לפתע בחדרה. אלכסנדר תה
האמ חדר של הדלת נפתחה

 כשמגבת נכנס והנשיא בטיה
 הנשיא מותניו. סביב קשורה
 הספר, של מנוכחותו הופתע

 והוא נשמטה והמגבת מעד,
 כ־ ערום הריצפה, על השתטח

ביום־היוולדו.
 שלו הרדיו בתוכנית 9
נוש פאר מני הבדרן מעלה

ש בתוכנית אקטואליים. אים
 האחרון, במוצאי־שבת שודרה

 היתה מה למאזינים מני גילה
 מם־הכנסה אנשי של סיסמתם
 המיליונר של לדירתו שפלשו
אדום״, ״סדין הירש: פוקה

18157 הזה העולם


