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הזה השלם
!הנחלת

 הבא בגליון פרטים
הזה לם1הע של
!גורית לחפנרוז הישראלי וסד ה• ניד• ובצו* חננון

אפשר א׳ בדואט.
האוצר, שר אשכול, לוי שהשיב שעה

 בנימין ד״ר חרות, ח״כ של טענתו על
 אדמה שטחי קיבלו הקיבוצים כי אכניאל,

 אברהם מפא״י ח״ב התאפק לא עצומים,
 האוצר. שר של לדבריו נכנם הרצפלד,

 לנאים יכולים אנחנו ״אין :אשכול הזהירו
הרצפלד.״ מר בדואט,

 פנחס הבטחון, שר ממלא־מקום בהסביר
 לבטחון הבנית בגיוס ההכרח את לבון,

 הרב ישראל, אגודת ח״כ שיסעו המדינה,
 אלהים לבד, אנו ״אין :לוין יצחק־מאיר

 ראיתי לא ״עוד : לבון תשובת לנו.״ עוזר
לפר ידאג שלא ישראל, באגודת אפילו רב,

ה ההשגחה חסדי על על יסמוך נסתו,
עליונה.״

הב של הממושכת הדחייה על בהתאוננו
 אמיל מק״י ח״כ ציטט נצרת, לעיריית חירות

 מתי אמרי ״מדי :נודע ערבי שיר חביבי,
מח ותאמר הינד תצחק פגישתנו, תתקיים
רתיים.״

 המסחר שר ברנשטיין, פרץ ד״ר העיר
 ביניים בקר-אות שהופרע שעה והתעשייה,

 וילג־ אסתר מק״י חכ״ית על־ידי תכופות
 נאלץ אני שקבלתי, החינוך ,״בגלל : פקה

 ביחוד כאלה, הערות על בתגובה להתאפק
החלש.״ המין מצד באות הן כאשר

הל העובדים הסתדרות מנהיג חרות, ח״כ

 ב־ השבוע נראה שוסטק, אליעזר אומיים,
 ספרי את שהכיל מדף על רכון חנות־ספרים,

 ההאשמה את בתוקף הכחיש הוא אפלטון.
מת הוא כאילו להתפרש יכולה זו שעובדה

 אפלטון חובב של מקומו את לרשת כונן
בן־גוריון. דוד במדינה, אחר

נורא ה1 בז״חורו.
ה בערב קישון, (חד-גדיא) אפרים אמר

 הולך שמו החדש מחזהו של הבכורה צגת
 שההומוריסט רוצה ״הקהל : בהבימה לפניו
 כאילו זה נורא. זה בדיחות. הזמן כל יספר

מח על הזמן כל שידבר מרופא שדורשים
לות...״

 השביע, חזרה דמארי (כלניות) שושנה
 אחרי תל־אכיב, ,20 הקליד ברחוב לדירתה
 כשפתחה בארצות־הברית. שנתיים ששהתה

 התפעלות. קריאת הפליטה ביתה דלת את
 שלם חדר :מיוחדת אפתעה לה הכין בעלה

 היה מזרחי, בסגנון מחדש רוהט הדירה של
באפ השרוי ערבי, הרמון של לחדר דומה

מתמדת. לולית

 הכחולה הציפור בהצגת ששרר הכבד השרב
 לשחקנים הניח לא ולאחריה, עמיר בקיבוץ
ה את אילץ במיטותיהם, להרדם (האסז חנ

 כר־ יהושע רכיד, שושנה רוכינה,
 על להשתטח קלצ׳קין ורפאל טונוב

שון והרענן, הירוק הדשא  זריחת עד עליו לי
השמש.

 כן־ציון הצעיר הישראלי הקומפוזיטור
ד א נ ר יצי :בחדשות שוב השבוע הופיע ו

 לפרס זכתה ישעיהו, חזון הקנטטה רתו,
 בניני מטעם בהתחרות ל״י) 300( ראשון

האומה.

ביוקר דא מים.
 כן־גוריון, )2 ג׳י. (בי. עמוס כשחתם

 תעו־ על המשטרה, של הכללי המפקח עוזר
״מומ :חייך ממבקריו, אחד של דת־המעבר

 שהחתימה לי אומר יד לכתב המשטרה חה
 עוד שלי שהאופי נראה פעם. מדי משתנית

מתפתח...״

 יעקב הפלמ״ח, מוותיקי אחד של חתונתו
 ההגנה מפקד לשעבר סלומץ, (יענקלה)
 זהבית הקצינה־לשעבר עם הבלקאן בארצות
ל :ארצי למאורע השבוע הפכה גרכר,

 למעלה נדחקו בשייך־מואניס שלו המשק יד
 כל כמעט שכללו ואורחותיו אורחיו 500מ־
 : הנוכחים בין העברי. בנוער שם לו שיש מי

 יגאל הזקן, של בנו שדה, יורמי
 אכריאר אהור כר, ישראל אלון,
 שמיד. משה סנה, משה מירון, חנה

 ראו,ז שפירא. אכרהס אלוני, ראוכן
 איש-כסית. וחצקל עכד-אל-ראזק

 פורש• לויצקי, סדום) (מגן גואל אמר
 של הראשונה הפלוגה מדריך שהיה אלונים,
 כאלה, רווקים עוד לנו יש ״אם : הפלמ״ח

הירהר פלמ״ח..,״ כינוסי הרבה לנו יהיה עוד

 ש־ דומני ״אבל :גלילי ישראל אחריו
האחרון...״ הרווק הוא יענקלה

 של מורה־החלכה השיב במנרה המים בחג
 טכנ־ (השותק) יצחק המאוחד הקיבוץ

 פעם ״אף :מדי יקרים שהמים לטענה קין
היקר.״ הוא היובש ביוקר. המים אין

 יצחק השבוע השמיע אופיינית פליטת־פה
ה על צעירים ידידים עם בשיחה טכנקין

: הדיביר בשטף אותה שכינה הבימה, צגת
אדומה. ארץ זעקי

סבי)שכתי על חריפה בהתקפה  טכת, (
אח ידיעות עורך השבוע יצא הארץ, סופר

 כביכול ששכח רוזנכלום, הרצל רונות,
 תמוז, ״מר :אותו כינה טבת, של שמו את
ה מרחשוון...״ אולי או טבת מר שבט, מר

 את עיתונו, בשליחות כיסה, טבת סיבה:
לג כתבה הדפיס היופי, מלכת בחירת נשף

אח ידיעות מארגניו, ועל המאורע על לגנית
ולאשה. רונות

 התקפה מאמר בעיתונות שהתפרסם לאחר
שך עבד עליו גבר, לרן ,17ה־ סיפרו על מ  י
■ (בערבות יגאל אמר שנים, 3 : ׳ : ־׳ ; 

.ך מבקי ״אם .במריחת זון ״ . _
 :■:־־;■י, שיתן לפחות אבל זכותו. זוהי

כתם.״ בהשמצה יסתפק לא
 לעצמו רכש ״ד, אש מחברי רבים כדוגמת

ה הכדורגלן גלזר, ייע)ש( יהושע הנהג
 :הכלי פרטי. רכב כלי המצטיין, ישראלי
אחד, סוס כוח בעל זעיר, אופנוע


