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 מטריח יום בכל לא 8!
 עצמו את בממשלת־ישראל שר
עי למערכת מכתב לכתוב כדי
 זאת עשר. אם בישראל. תון

 והתרבות שר־החינוך השבוע
 לעצת בניגוד אלץ, יגאל

מ רק זה היה יועציו,
 ה- בנושא היה שהמדובר שום

 אלון פעם. מדי אותו מרתיח
ב שהופיעה פיסקה על הגיב
 בה בהארץ, המאמרים אחד

 נוהגים אלון מקורבי כי נאמר
 משה שר-הביסחון את לכנות
 כתב ״העיוור״. בתואר דיין,
 בלבד זו ״לא במכתבו: אלון

 ולא עלה לא זה פסול שביטוי
 שאיש אלא שפתי, דל על יעלה

 כמד לשמוע יהין ולא ההין לא
מ לא ואומנם, בסביבתי.״ תו

 שערכו הפגישות באחת כבר,
 את מישהו כינה אלון, ידידי
למ העין״. ״שתום בתואר דיין
 סגורה פגישה זו שהיתר. רות
גי אלון, התפרץ ידידים, של
 ״דיין והצהיר: המדבר, את נה

 זה במלחמה. עינו את איבד
לבדיחות.״ נושא לא

ש־ השריון קציני כנם 8'

 בלעג: בפניו והסיחה במושבה,
 !״המדינה את הקמת ״אתה

אלי תמיר, של חברו ״כאשר
 להתערב, ניסה שוסטק, עזר

 ״אתה :עצמה את גולדה תיקנה
המדינה.״ את הקמתם ושוסטק

 ניפרק אחת פעם רק ■
 היו״ר כאשר היה זה המתח.

 ישעיהו, ישראל הנרגש,
 עובר שהזמן הבית את הזהיר
 לעשרים!״ חמשה ״כבר ואמר:

עש ״כבר לומר: התכוון הוא
 היתד. השעה אבל לחמש.״ רים
ועשרים. ארבע רק

הראשו התלונות אחת 8
 התלונות לנציב שהגיעו נות
 (מיל.) 'רב־אלוף צה״ל של

אז של היתד, לסקוב, חיים
עצ הנציב נגד תל־אביבי רח
 ב־ הבחין כי טען האזרח מו.

 קו במכוניתו העובר לסקוב
הכביש. על לבן
 כגין מנחם חבר־הכנסת ■
 ביחסיו גם ג׳נטלמן הוא
 מכבר לא פוליטיים. יריבים עם

 בקיבוץ חרות מנהיג הופיע
ועורר נגבה, הצעיר השומר

 ניסים .24 בן אז שהיה סים
 על מלאכתו את עשה הצעיר

 עיוות ורק ביותר הטוב הצד
מי הרב כשדיבר אחד: משפט

ה מן הארץ גבולות על מון
 ריכך מצריים, נהר ועד פרת

שנכ אנשים דבריו. את ניסים
 נזף שמימון מספרים במקום חו

 הרגיש בו התיקון, על בניסים
ב מילד, אף ידע שלא למרות

ערבית.
ה עורר רבה התרגשות 8;

ש מאמר מעריב בבית שבוע
 מאמר זה היד, בהארץ. פורסם

הצ סופרו לנדאו, אלי מאת
הו מאז אשר מעריב, של באי

 אין שנה, לפני בפריצה אשם
מאמ את לפרסם מוכן מעריב

לק ממשיך שהוא למרות ריו
 העיתון. ככתב משכורת בל

 מאמרו כי הבינו מעריב עורכי
 באישורו שפורסם לנדאו, של
שו גרשום הארץ עורך של
ל עקיף איתות מעין היה קן,

ל בניגוד שהארץ, מעריב:
 כזכאים אנשים רואה מעריב,

בביהמ״ש. הורשעו לא עוד כל
להשגת מקורי פאטנט 8

המ שהעמיד לחדר אותו ליווה
לרשותו. לון

קי סו ע פ ס ש ה
 ההסתדרות מזב״ל ©

 אחד ״יום :כן־אהרון יצחק
ו עצמאית רופאה אלי פנתה

מר שלה העוזרת כי התלוננה
 שאיש משום ממנה, יותר וויחה
 הלימודים בשנות מתחשב אינו

 :לה אמרתי שלמדה. הרבות
 ה־ במסלול בחרת את ,גברתי,

לא-נכוך.״
מנ לעיתונאי פרוצה •
 מה אותה ששאל תלמי, חם

 חשבון. ״רואה בעלה: עושה
 שאני הכסף את קופר ערב כל

לו.״ מביאה
 הדמוקראטי המועמד *

 ארצות-הברית לנשיאות
 באסיפת מקגאוורן, ג׳ורג׳
עבו מקורות ״..,נספק :בחירות

 והמוכנים המסוגלים לכל דה
 לגימלאות־הבט־ נוציא לעבוד.

 ריצ׳ארד אנשים: שני רק חה
אגניו.״ ומפירו ניכסון

 הספורט בהיכל השבוע, נערך
אח יומיים התקיים בחל־אביב,

תוכ בטלוויזיה ששודרה רי
 שהיתר. השלישית השעה נית

 .1956ב־ למבצע־קדש מוקדשת
 מאיר, גולדה ראש־הממשלה,

ב התייחסה בכנס, שנאמד,
טל תוכנית לאותה ברכתה
 עשתה שוב ״הטלוויזיה וויזיה.

וכו אמרה, היא זד״״ את לנו
 הולכת שהיא בטוחים היו לם

הטל אנשי על שוב להתנפל
 גולדה המשיכה אז אבל וויזיה.

הש בשעה ״ראינו ואמרה:
 מבצע־ את עשו איך לישית

 עכשיו בכלל. טנקים בלי קדש
ל אנשי.משרד־האוצר יבואו

 לא ,ראיתם, ויגידו: ממשלה
טנ בשביל תקציב בכלל צריך
 בלי ניצחנו 56ב־ הנה, קים.

בכלל׳.״ טנקים

 שהציף הצעקות במבול 8
 שעתיים, במשך הכנסת את

 הפלמ״ח, על החוברת בגלל
שד,קצר קריאות הרבה אבדו
ל כך, אותן. שמעו לא ניות

 תמיר שמואל צעק משל,
 המדינה. את הקימה שהמחתרת

אליו הסתובבה מאיר גולדה

 שבא הקהל זעם את אחת לא
כא זאת, למרות אותו. לשמוע

 המשק חבר אותו שאל שר
 לא והוא שאלד, וילן גרשון

 הבטיח נכונה, טענתו אם ידע
 בשיחה בבוקר■ למחרת להשיב

 את איכזב לא בגין טלפונית.
 בבוקר ולמחרת נגבה, איש

והשיב. צילצל

 לספר אפשר כבר עכשיו 8
לשע הספרדי הראשי הרב על
להי בלי גיסים יצחק בר

 בבחירות עמדה בנקיטת חשד
ב ששודרה בתוכנית לרבנות.

 הרב על גלי־צה״ל תחנת
 מימץ, הכהן לב יהודה

 למעלה לפני כי חבריו סיפרו
 מימון הרב ביקר שנים 60מ־

 של רשותו את והשיג בבגדד
 בפני לנאום העיראקי המלך

 ודווקא הכנסת בבית היהודים
 ז״ תדבר מה ״על בעברית.
 מה כל ״על המלך. התעניין
 מימון. השיב בתורה,״ שכתוב
 מימון: זמן?״ ״כמד, המלך:
 ״ומי המלך: שעות.״ ״שלוש

הת מימון המתורגמן?״ יהיה
המ את בעצמו לבחור עקש

ני־ ביצחק ובחר שלו תורגמן

 הצגת של 400ה־ ההופעה את שבהרצליה טיראן במועדון השבוע חגג (מימין)בושו אגמן
גרנות. ורפי טל מיכל עס יחד בה ומשתתף מפיקה שהוא האיכר ואשת השטן

 עתה המופיע מסינג(משמאל), דני והשחקן (במרכז) ספיבק תמי הבימה שחקנית גס השאר בין הגיעו למסיבה
גולדברג. לאה שירי ערב הרכב את בזמנו היוו ודני תמי אמנון, הקמליות. עם בהגברת

האור בין היה גלי־צה״ל מפקד (במרכז) ןלבנ יצחק
 כתב שערך למסיבה שבאו הרבים חים

 (מימין) יה אלברט החופשית סין בטאון הפורמוזי העיתון של החוץ
 אין בארץ טייוואן. של העצמאות יום לכבוד ברמת־גן, חווילתו בגן

 ארצו את לייצג יה אלברט החליט לכן טייוואן, של רשמית נציגות
פויירשטיין. אתי עו״ד ידידתו עס יחד למקום בא לבני חגה. ביום

 הליברלים מזכ״ל שהיה מי של ובתו ארצי שלמה הזמר של הקטנה אחותו )18(אוצי נאווה
 פיזמון מילות 1א( חיברה היא אחיה. בדרכי הולכת ארצי, יצחק העצמאיים

 שאף (לידה) הדר איתן הזמר־צלם ישיר הפיזמון את חיי). הם (אלה 11111 הנקרא שלה הבכורה
באנגלית. בכורה הופעת זאת תהיה בעברית, רק כה עד ששר הדר, לאיתן גם המוסיקה. את הלחין

 עד תפוסים בבתי־מלון חדרים
 נער לאחרונה גילה מקום, אפס

 סטו״ מייק התל-אביבי הזוהר
 בלונדון, בביקורו לוביצקי.

בכי חנויות מאותן לאחת נכנס
תמו המדפיסות, פיקדילי כר
 שמו את כמובן, תשלום רת
 ראשית בכותרת המשלם של
 מהחנות יצא מייק עיתון. של

 שרק מקורי, עיתון כשברשותו
 שונתה בו הראשית הכותרת
סטולוביצקי ״מייק :ואמרה
ב המלכה עם לסעוד הוזמן
הת מייק בקינגהאם.״ אדמת

 את זה בעיתון לשעשע כוון
 מיקרה בדרך כאשר ידידיו,

 יותר. יעיל שימוש לו מצא
 לפאריס. הגיע כאשר זה היה
תפו היו בעיר בתי־המלון כל

 למלון ממלון עבר הוא סים.
 המלונות, באחד הדר. השיג ולא

 שהודיעו אחרי מיקרה, בדרך
 במסדרון, מיטה אפילו שאין לו

 את המדף על באקראי הניח
 הכותרת עם האנגלי העיתון
 שניות תוך שמו. את שנשאה

ו אליו, היחס השתנה מספר
ובעצמו בכבודו המלון מנהל.

18357 הזה העולם




