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 אבל מרשים. מיספר זהו

 ה־ שלפני הגילוי יותר מדהים
 שירתו השישית לכנסת גחירות

 מבין 38 רק בבית־המחוקקים
 המסלול את הנוכחים. הח״כיס
 בשבט בט׳ץ שראשיתו הארוך,

 הדרך, כל לאורך צעדו ,1949
 ,מאיר, גולדה :בלבד שישה

בא יוחנן ד״ר בנין, מנחם
 קל־ הרב לנדאו, חיים דר,
 טובי. ותופיר, כהנא מן

ל נכנס ישעיהו ישראל
 בעוד כמחליף, הראשונה כנסת

 גן־ יצחק נלילי, ישראל
 בורג, יוסף ד״ר אהרון,

 4ויל מאיר ורהפטיג, זרח
 זועבי ,וסייף־אל־דין נר

המשר הראשונה הכנסת חברי
 נמצאו היום, עד בכנסת תים

 .שו־ תקופות במשך לה מחוץ
נות.

לו בישראל תינזק כל 9
ה מגילת על השעה בבוא מד

זוכ ׳מעטים רק אולם עצמאות.
 37 העלילה, גיבורי את רים

ההיסטו המגילה על החותמים
ה 26 שבמשך מתברר רית.
 מהחותמים 25 מתו מאז, ישנים
 עודם בחיים, שנותרו 12<ומה־

 במלוא בפוליטיקה עוסקים
המת גילם למרות עוצמתם,

 זרח מאיר, נולדה רק קדם,
 קל־ קול, משה ורהפטינ,

 וילנר. ומאיר כהנא מן
 מיפלג־ בתוך חלקית בפעילות

ל השרים עדיין עוסקים תם,
ופנ בנטוב מרדכי שעבר

 רפטור בדל וכן רוזן, חס
 כובא־ סעדיח כגן. ורחל
מה ירד התימנים, נציג שי,

להג ניתן בעצם ואיך כותרות,
 ״!מים־ נציג של ׳מעמדו את דיר
 ד״ר היהודית״, המדינה לגת

ב שחתם רוזגכלום הרצל
 שלו הפסדונים — ״ורדי״ שם

אז? כתב בו הבוקר, בעיתון
 יום־ מילחמת בתום !■

 הצבאי הרב מונה הכיפורים
פי" ,מרדכי תת-אלוף הראשי

 לנפגעים. מוסמכת לרשות רון
הוטל החדש, תפקידו במיסגרת
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לירות. אלפי עשרות עלה בטקס שהוגש הכיבוד בעיריה. שנערך התפקידים חילופי בטקס להט,

 מיכתבי־תנחוימים לשלוח עליו
 תחילה החללים. מישפחות לכל
 בכתב המיכתבים על הרב חתם
חו שיכינו דרש כך אחר ידו,

 המיכתבים חתימתו. של תמת
 כמה הרגיזו בחותמת החתומים

 שהתלוננו החללים, ממישפחות
 וביקשו פירון לרב פנו על־כך.

 בכתב־יד. ולחתום לשוב ממנו
ל מונה ובמקומו סירב, הרב

ב המשרת אחר, קצין תפקיד
רבנות.

 גרם הסובסידיות ביטול 9
ניוידרפר, לחנה רבים קשיים

דיניץ שימחה
 שהם והעניבה החליפה ללא

המאוחדת המגבית נשיא

 בארצות־ ישראל שגריר (מימין),
 בלתי־שיגרתית, בתמונה הברית,

 עם יחד מתפקידו, בלתי־נפרד חלק
בקיסריה. במסיבה צוקרמן, פול

 הכנסות על הממונה של אשתו
יו נוידרפר. משה המדינה

 הסובסידיות, ביטול לפני מיים
 דרש על־כך, בעלה לה סיפר
 לסופרמרקט, להיכנס לא ממנה

 מישפחיתו את שיאשימו מחשש
ה בוטלו כאשר סזון. באגירת

 מכרותיה הביעו סובסידיות,
זעמן. את בפניה חנה של

לארכיאולו החוג ראש :■
 תל-אביב, באוניברסיטת גיה

 אחרוני, יוחנן פרופסור
 מתלמידותייו אחת על הטיל
הסטודנ עבודת-מחקר. להכין
ה נושא את הבינה שלא טית,

 מתוך מילולית העתיקה עבודה,
הגי אהרוני, של מספריו אחד
 כעבודת- ההעתק את לו שה

 מיספר כעבור מקורית. מחקר
 את הפרופסור לה החזיר ימים

 :הערה בתוספת העבודה,
בדור.״ לא ״מבולבל,

 מראשו כמוסים סודות
 רי" ארצות־הברית, נשיא של

 השבוע גילה ניבסץ, צ׳ארד
ה בארבע הנשיא של ספרו
 מיולטון האחרונות, שנים

 צובע אינו ״ניכסון :פיטם
פולי מכיר אני שערותיו. את

 לצבוע הנוהגים רבים טיקאים
 ניכסון. לא אך — שערם את

 איכות בעלות הן שערותיו
 אותו יש ולשנינו מצויינת,

 לשוות מבקש הנשיא :טעם
 וטיבעית, רכה צורה לשערו

 את וממילא איתו מסכים ואני
 לנשיא עולה כמה מבוקשו.״

 הספר שהוא פיטם, של טיפולו
 קארלטון שרתון במלון הראשי

 מ- גובה ״אני ? בוושינגטון
 שאני המחיר אותו את ניכסון

 דולר חמישה :לקוח מכל גובה
 ותישעה ועורף, פיאות לתיקון

 הנשיא מלאה. לתיספורת דולר
 פעם בשערו לטפל אותי מזמין

ימים.״ 10ב־

 האמריקאי שר־החיוץ גם !■
רי  אצל מסתפר לןיסינג׳ר הנ

ל מאוד ״קשה פיטם. מילטון
 קיסינג׳ד,״ של בראשו טפל
 שיער לו ״יש הספר. גילה

הוא גם אך ומתולתל. צפוף

 תמיד הוא קשה. לקוח אינו
 יוצ־ תביעות לו ■ואין מרוצה,

 שתיסירוקתו בתנאי אות־דופן,
 נותן גם הוא מסודרת. תיראה

רחבה.״ ביד טיפ

 שר־המיסחר-והתעשיה 0
 רב זעם עורר בר־דב חיים

יש אלקטרוני ציוד יצרני בין
בתע ביקור ערך עת ראלי,
 בתל־אביב. הטכנולוגיה רוכת
 בתצוגות ורק אך ביקיר השר

 אפילו נכנם לא הייבואנים, של
ישראלי. יצרן שיל אחד לביתן

 גרשום הארץ עורך 9
קן מ אינפורמציה מקבל שו
ה בין הנעשה על ראשון מקור

 עמוס, הבכור, בנו חיילים.
 משרת ביום־הכיפורים, שגויים

 נ״מ ביחידת כקצין היום עד
בתעלה. הגשרים לייד

הטלווי כתב הפך איך ■
 חדשות? למגיש רז מנשה זיה

 פעם מדי לוקחים בטלוויזיה
לר כדי למיבחני־מסך, כתבים

 כמגישים. נראים הם איך אות
 הראו מיבחן, לרז שערכו אחרי

הטלוויזיה למנהל התוצאה את

 רז כי שקבע צוקרמן, ארנון
 באותו עוד כמגיש להופיע יכול
אח חדשות מגישי אך ערב.
 רז, של הגשתו את שראו רים,

 שקיבל, החדש למינוי מתנגדים
 צעיר פרצוף לו שיש טוענים

חדשות. מגיש לתפקיד מדי

ה לזכויות חדש מגן 9-
ב שבועיים לפני נולד נשים

 גלי־צה״ל מפקד של דמותו
צחק השבו בשיחתו לבני. י

 לחדשות, שמחוץ נושאים עית,
ה שיחדור בזכות לבני דיבר
ש האמיתי, והשיוויון אשד,

 בארץ. קיים לא עדיין לדבריו
תגו קיבל הוא התוכנית אחרי
ה רבות. מנשים חיוביות בות

נו שיחה לבני הקדיש שבוע
 הוגי־דיעות ציטט לנושא, ספת

 המינים. שני על מפורסמים
 הבריטי הסופר -של מדבריו
מם די תו ר א  הבדל ״זהו :ח
ו שזמן המינים, בין משונה
אופקי את המרחיבים נסיבות

 מצמצמים הגברים רוב של הם
 הסופר הנשים.״ אצל אותם

פלינג רדוארד  ״מיחוש :קי
מ יותר הרבה הוא אשד, של

 ולסיכום גבר.״ של וודאות
ה הסופר של סיטטה הביא

ט ס. ט. בריטי  ״אינני :אליו
 !'טיפשות הן שנשים מכחיש

 לעשותן בחר הכל-ימול האל
לגברים.״ ראויות
 ובעלת־הבו- האופנאית ■

 מרבה כרזין רוחק׳ה טיק
 לארגן האחרונים בחודשים

 ל־ תצוגות־אופנה בהתנדבות
 ביוזמת בקמים חיילי־צה״ל

 אספה השבוע הזה. העולם
 אצל לירות מאות כמה רוחק׳ה
 מפירות בכסף קנתה ידידיה,
 לרמת־הגולן, עלתה העונה,
 בזמנו ערכה בה ליחידה הגיעה

 ה־ את וחילקה תצוגת־איופנה
 שירגישו ״כדי לחיילים, פירות
בשבט.״ ט״ו שהיום

השבוע פסוקי
עקי לשעבר ׳השר •
 שר־האוצר על גוכרין, בא

היש ״רוטשילד ספיר: פינחס
ראלי.״

 הםופר-משורר-מח■ •
״מיהו גפן: יחונתן זאי

 ששואל אחד זד, ממזר ממזר?
יהודי.״ מיהו תמיד

שי, שמואל המראיין •
 מיל- ״אחרי :׳ועונש שכר על

 נוכחנו יום־הכיפורים חמת
בי ואחרי עונש. שאין לדעת

 לדעת נוכחתי הסובסידיות, טול
שכר.״ גם שאין

ט אבל... צחוק, ן,7צזזו459ט
ה. צ י ד ו ה י סוב- הם הקואליציה דיוני זה בשלב 0
!יסוד י ג ק על ממשלה תקום נו מצנ מסתמן 0
 קואליציה בשביל ה ר ק י ת ל לקפוץ המוכנים יש •

ר י ק ל מ . א ר י ק
שאינם יש :ילדותי אלמנט נשאר צח״ל בחיילי •

. בלי נרדמים ן ו ב ו ד
 ק ו ש הבית עקרת את היכתה העוף מחירי עליית 0

. על ירך
ה יישב שוב :בתל״אביב 0 מ ל י בכיכר (לחט) ש כ ל  מ

ישראל.
ס פעמים מדי יותר :בטלוויזיה 0 ! פ ל ו ק ה
א :חייכל לחסניין טלגרמה שלח אות עורך 0 ו נ ״

״ ! ר ב ג ת נ
סובסידיות. דורש הלגיון :בירדן 0
ם את שעושה מי גלר: אורי 0 ו ק ע בעיניו. ה
. בכוח נעות ארצה מאפריקה השיירות 0 ר ו ט י ק ה
ו :תל־אניב למכבי בשבט ט״ו 0 נ י ל ת על ס כ

. . . ו נ י פ
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