
חושב*□ אינם שרי□
 שר עיניו לנגד ששם הראשונה המטרה

 ספיר פנחס החדש והתעשייה המסחר
 :האמצעי במשרדו. הבטלנות חיסול היתד.

 מכתבים המשרד מפקידי מאות קיבלו השבוע
 לעבודה אחרת אוגוסט ״בחודש :זה בנוסח

וב פעמים 25 ספטמבר בחודש פעמים, 20
. פעמים״ 18 אוקטובר חודש . גר שבועון .

 על בכנסת הדיון את השבוע שתיאר מני
 דוד הממשלה ראש כי כתב הבטחוני, המצב

 את זה לצורך במיוחד ״לבש כן־נוריון
.הצבא״. של הקרביים המדים  ששר־ מסתבר .

ה החוץ ש ת מ ר התיאט הכשרון אינו ש
 כלסקי ליאון דודנו : במשפחה היחיד רוני
 השבוע, בארצות־הברית. מקצועי שחקן הוא

 לשעת־החירום, כספים בגיוס עוסק בעודו
 המוסיקאלי במחזה לבקר פנאי שרת מצא

 הדמות את קרובו משחק בו פהמקאות־משי,
 ההצגה, אחרי סובייטי. סוכן :השלילית

 במסעדת־ לסעודה השחקן את השר לקח
 ואמר סארדי המפוארת הניו״יורקית האמנים
שיש היחיד הזר הדיפלומאס ״אני : בגאווה

אנשים
 לתביעת עניין של בראשיתו אומנם נענה

 דירת״ שכר של להעלות שלו בעל־הבית
 להתפשר העדיף לבית־הדין, ארבעת־החדרים

 ומעתה המשפט, לכתלי מחוץ התובע עם
כ ל״י 35 במקום לחודש, ל״י 22,5 ישלם

.בעל־הבית דרישת .  שר־התחבורה כשניגש .
 בנמל- ביקורו בשעת כרמל משה החדש
 וניסה לייזרוביץ׳ שלמה לטרקטוריסט חיפה
 (״אני עבודת־טרקטור על שיחה אתו לפתח

 בן־שיחו העדיף אמר), !״ טרקטוריסם בעצמי
קרו שאנחנו לי ״נדמה משפחה. בעסקי לדון

 משו- אשר. לנו ״יש הנדהם, לשר אמר בים,״
ץ׳ לש שאשתו מתברר, תפת.״ בי רו ז י  עלתה לי
 נישואין נשואה כשהיא שנד, 30 לפני ארצה

 לחסוך מנת על לשר־התחבורה פיקטיביים
המנ שלטונות על־ידי שניתן בהיתר־כניסה,

 לכרמל היו מכן, לאחר רב• בצימצום דט
.הגירושין בביצוע רבים חוקיים קשיים . . 

 העיתונות כל את הקדים המשמר על אגב,
מ כתבה :זד, ביקור בפירסום הישראלית

 נדפסה בנמל כרמל של ביקורו על פורטת
.לפועל יצא שהביקור לפני יום בו .  סדרי .

ספרו של לאור ההוצאה את המכינים הדפוס

 ההצעה לשנה. דולאר אלף 50 של משכורת
. נדחתה .  הילדה הזמרת : אחרת אורחת .
 לאחר שנים 10 לפני מישראל שהיגרה צדק,

 הישראלית לאופרה להתקבל הצליחה שלא
 כולו העולם במות על לכוכב הפכה ומאז

 אמרה הווינאית. האופרה של ראשית ולזמרת
. לביתה* שחזרה כילדה שמחה ״אני : היא . . 

 אהל במאי של כתו אהלה, שאשתו לאחר
 מהתפוצצות ברגלה שנפצעה הלוי משה
 מכונית השבוע קיבלה תש״ח, במלחמת מוקש

 (״שייקה״) שי הפנטומימאי בעלה החל —
 מדוע כשנשאל נהיגה. שעורי לקבל אופיר

ל מיועדת המכונית אם לנהוג, הוא לומד
 כרוז בלשון הג׳יפ היי מבצע השיב אשתו,

 בידיים ההגה ״תנו :המפא״יי הבחירות
״נאמנות !
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תיא שני :למדינה בא חדש מנהג

ב ההצגה את ללוות השבוע החלו טרונים
בהצגת הקהל. באוזני קצרים הסבי דברי
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קי סו ע פ בו ש ה
הידיעות סוכנות כתב עם בשיחה דיין, משה רב־אלוף •

מארטינלי מועמדת־לכוכבות
שתיקה לאי־נוחשבה, סייג

 את להעמיד צריך היה ״לדעתי : ג׳בל־א־צבחה קרב על הצרפתית
 הוא אבל כוחותיו. את ערך בה הצורה על לדין המצרי המפקד
 בנצחון זכה הרי המצרית הגירסה לפי כי בדרגה, הועלה גוזדאי

הנייר.״ על — גדול
 מעדיף הוא מדוע שנשאל :כרמל משה שר-התחבורה •

 ״שר :אחרים כשרים נהג לקבל ולא מכוניתו את בעצמו לנהוג
?״ שר־תחבורה לא או תחבורה,

:במערב־גרמניה מצריים שגריר אל־אמין, עבר אלוף •
 הדיפלומאטיה של פעיל נצחון איננה (הצ׳כית־מצרית) הנשק ״עיסקת

המערביות״ הדיפלומטיה של כשלונה אלא מוסקבה, של
 הדיון בשעת שוקיירי, אהמד כאו״ם סוריה נציג •

 קובע הישראלי־מצרי שביתת־הנשק ״הסכם :הפליטים על השנתי
טרי לגבול בחינה משום ייחשבו לא שביתת־הנשק קודי כי בפירוש
 ישראל גבולות. כלל אין לישראל כי ברור, מכאן מדיני. או טוריאלי

 מושב לה שיש המאוחדות האומות באירגון היחידה החברה היא
גבולות.״ לד, אין אך באו״ם

 חרלד־סלגראס, ניו־יורק כתב לונגווד, וויליאם העיתונאי •
 המשתרע סיני ״מדבר :סיני בחצי־האי מקיף מסיור השבוע שחזר

.אחד עצום צבאי למחנה דומה ישראל גבול עד מקאהיר .  מוקף הוא .
חול.* ובשקי תיל בגדרות ומבוצרות כהלכה מוסוות תותחים בעמדות

הקו המפלגה של הראשון המזכיר כרושצ׳וב, ניקיטה •
 פתגם ״יש :הודי קהל לפני בנאומו בברית־המועצות, מוניסטית

אתו.״ התנשק מישהו, להכות יכול אינך אם : האומר עתיק רוסי
 במכסיקרטיטי לביקור בבואו דאלי, סאלוואדור הצייר •

 גאון צייר להיות ״כדי : מאולף ותנין מזח־דות 30 של מטען בלוויית
 סאלוודור השם את ולשאת ספרדי להיות — דברים שני דרושים
דאלי.״

 ביותר המבטיחה האיטלקית המועמדת מארטינלי, אלזה •
 שקירק לאחר שנערכה עיתונאים במסיבת הקרוב, בעתיד לכוכבות

 : האינדיאני הלוחם בסירסו להופיע חוזה על אותה החתים דוגלאם
שותקת.״ הייתי חושבת, שאני מה רק אומרת הייתי ״אילו

״ברודווייאית בהצגה בן־דוד לו ! .  השבוע, .
 פנה לדיון, כלכליים עניינים כמה בהעלותו

 לוי לשר־האוצר אריאב חיים צ״כ ח״כ
 אינו השר כבוד ״האם :ואמר אשכול

 יוחנן חרות ח״כ אותו שיסע .״ . . חושב
 בת בקריאת־ביניים המשפט באמצע באדר
. !״ ״לא : אחת מלה .  ישראל שר־הפנים .

 לבקר כמנהגו השנה התכונן בר-יהודה
 בכפר שנה מדי הנערכות • חב״ד בחגיגות
 החינוך שר גם לבוא נוהגים אליהן ספריה,
 אכרהם המשוררים שזר, זלמן לשעבר

 חרות ח״כ אלתרמן, ונתן שלונסקי
 אולם אחרים. ורבים יונצ׳מן שמשון
 אליו הגיע המועד לפני אחדים שבועות

 מתוכנו ״קמו :זה בנוסח עלום־שם מכתב
 לך הדומים ואת אותך שהזמינו חבר־מרעים

 של תיבות וראשי אנ״ש במסיבות להשתתף
ל היא מגמתם וכל בספריה שלומנו) אנשי

מודי אנו לפיכך בירושלים. לרשעים החניף
נש כי וכיו״ב, המפא״יניקים ולכל לך עים

 אנ״ש מעל הזאת החרפה את לגול בענו
 — בספריה פרצופיכם להראות תעיזו ואם
 המקום.״ מן חיים תצאו לא
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 תיק) ללא כיום חקלאות, (לשעבר השר
לא נפתלי מפא״י״) של (״היקה פרץ

 דעת, בינה, ״חכמה, של תיבות ראשי •
 כפשרת־ שנוצר דתי זרם של כינויו שחן

למתנגדות. החסידות בין ביניים

ל ד״ר של א י ר ז ר־ נבל) : (המקצוע ע  ק
ד כ ה את כשקיבלו התפלאו הודו, על לי
 שהודפס לאחר המחבר, של בכתב־ידו חומר
 רק ידועה היתד, הטיבה בעיתון. לכן קודם

 המפא״יית, עיינות הוצאת :למתי־מספר
 של שירותיו על כפרם הספר את המוציאה
ול לערוך הכרח ראתה למפלגה, הדוקטור

 שהופיע המקורי המאמרים אוסף את סמן
 החדש הנוסח את קרליבך כשקיבל במ׳עריב.

 לשון, שיבושי של תיקונים גדוש שהיה
 זרות לידיים למסרו התבייש ותוכן, סימון

 פרק אחר פרק להעתיקו העדיף שהוא, כמו
ידיו. במו
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״״ ד הג״פ׳י ה מ ג לו הו לנ
 לגלות מותר עתה :האורחים פנקס

 מפורסמת אשר. בארץ ביקרה השבוע כי
 שאת אדלר, פולי מלכת־ו־,פריצות מאד,

הע במקצוע כעובדת נסיונה שנות עשרות
 כמנהלת יותר ומאוחר בעולם ביותר תיק

 שתורגם רב־מכר בספר סיכמה זה, במקצוע
 בית שאינו בית בשם ושנקרא לעברית גם

 היא המקצוע,״ של לתנ״ך הפך (״ספרי
 שמטרתו הביקור, במשך בגאווה). אומרת

 הזקנים הוריה עם פגישה היתד, העיקרית
ל גם אדלר מאדאם סרה בישראל, החיים
הת לתיירות, החדשה הממשלתית חברה
 שאינם בישראל השעשועים עסקי על לוננה

תיי למשוך עשויים ואינם כראוי מאורגנים
תמורת לידיה, זד, קניין למסור והציעה רים

 לרחבה יוצא הקאמרי, בתיאטרון הסירה
 לפגי קצרה הקדמה ומשמיע שילה יצחק

 הצגת לפני )זירה, כתיאטרון המסך. עלות
 מיכאל הבמאי ממלא למראל, 4מחכינ אנו

.דומה תפקיד אלמז .  הסופרים שכר אגב, .
 הוקדש הסירה של הראשונות ההצגות מן

 לקרן- ברוד מאפס הממחיז על־ידי
.המגן .  לתרום יותר עוד מקורי אמצעי .

 ש־ שמיר, משה הסופר מצא חלקו את
 מחזהו את להציג עומד הקאמרי והתיאסרון

 היסטורי סיפור כתב הוא :בני־אור מלחמת
 שכר־ עבורו לדרוש והחלים לחנוכה קצר

.המגן לקרן שיוקדש במיוחד גבוה סופרים . . 
 תל־אביב על בהמוניו השבוע שנחת לארבה

 כינוי אלתרמן השביעי) (הטור נתן מצא
 מגיבוריו אחד שם על ״ארבינקא״, : חיבה

.קישץ (חד-נדיא) אפרים של הקבועים . . 
 (״חצקל״) יחזקאל מצא מקורית תחבולה

 קבד קרן את להרים על־מנת איש־כסית
 השבוע שהתמודדה כסית של הכדורגל צת
 קרא הוא דבר. של הכדורגל קבוצת עם

 ואמר פינס ץ שמע דבר קבוצת למקשר
 לכבד לך מבטיח אני ואז גרוע, ״שחקן

 היה לא בסטייק אגב, דשן.״ בסטייק אותך
 המגרש על התנועעו דבר כתבי צורך. כל

 בעבודתם מאשר יותר גדולה לא במהירות
.0: 9של מחפירה מפלה וספגו היומיומית . . 

ת באין הסרט סיום מ  תקלה בגלל התעכב מו
 נורי המפיק־הבמאי : מראש בלתי־צפוייה

 ידיו, במו הכל לעשות הרגיל הכיב, חכים
 לניתוח זקוק והיה הסרט חיתוך בשעת נפצע
נידו.
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