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שרת איש־שער
בו יבואו ...צדיקים

אנשים *
המדינה תקליט סגן

 נכשל הנגב, פיתוח פעילי עם בפגישה
ד הממשלה ראש לפתע מן דו ר גו ־  ב- כן

מתאי לא אבל למדי, מליצית פליטת־פה
 :חזון־קיבוץ־הגלויות להוגה ביותר מה

 רבה, היתד, המבוכה !״ רומנים גורס ״אינני
מעו ארבעה נכחו בישיבה כי כשהתברר

. רומניה לי .  השבוע שפירסם מאמר .
ה הרב ד הו ב י י ן רי ה כ ן ה מו י ב מי

 הישיש הדתי המנהיג קרא ושבו הצפה,
 אחד על־ידי הוגדר עבר־הירדן, לכיבוש )80(

. מיימוך כ״פצצת העיתונאים .  לאחר .
ר ששר-המשטרה ו כ ם כ לו ת ש י ר ט  ש

 המגומג־ התנצלותו דברי את בכנסת סיים
 לעד המשטרה שסידרה ההלוואה על מים

מלך) נגד במשפט הראשי התביעה  ראובן(״רו
 בויים, כולו המשפט כי הטוען גרינברג,

ן מפ״ם ח״כ השר לעברו קרא נ ן ח י כ ו  ר
לק אפשר ״אולי :האופייני היקי במבטאו

הכל הצחוק לאחר ?״ במשטרה הלוואה בל
 אך ברצינות, הש,ר השיב הח״כים, של לי

מל קופת פתחנו ״טרם :לעובדות בניגוד
. ווה״ .  אל שהגיעו המכתבים אחד על .

ה המדינה סגן־פרקליט מ ל ח ש ר פ  היתד, י
המדי תקליט סגן ״לכבוד :הכתובת רשומה

. נה״ .  שהתקיים במדינה, הכפר בכנס .
 נהלל איש סיפר ישראל, במקווה השבוע
ב ק ע י י ר  מן אשה הזמין בשעתו כי או

 שכדי לה הציע אך בכפרו, להתארח העיר
מ הלכה את שתסיר מוטב ליגלוג למנוע

העק ואת משפתיה האודם את ציפורניה,
 ״מה :האשד, רגזה מנעליה. הגבוהים בים
תרבו אדם בכפר להיות אפשר אי זה,
ז״ תי
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בן ־ ומדילין ס

ן ד״ר חרות ח״כ כששמע נ ח ו ר י ד  כ
ה שר־החוץ של קלסתרו הופעת על ש  מ

ת ר  המערב־גרמני השבועון של בשערו ש
 השער ״זה :דק בחיוך אמר שפינל, דר

.בו״ יבואו צדיקים לאדוני, .  השליטים .
 נוספת נקודה גילו ארגנטינה של החדשים
 המודח הרודן את ללעג לשים העשוייה

אן ץ חו ר  של אחיה כי העלו, החקירות :פ
ה ו ץ (״אוויטה״) או ר הור נתן המנוחה פ

 את לזייף התושבים רישום למשרד אות
ש כדי המפורסמת, אשת־הרודן של גילה

בא שהיתר, מכפי יותר לצעירה תיחשב
.מת . ס הכוכב . מ יי ט, ג׳ ר א ו י ט  המגלם ס
 שהצליח הראשון האיש של דמותו את

 בטיסה האטלנטי האוקינום את לחצות
ס ל ר א ג, צ׳ ר ב ד נ י  בשש הנקרא בסרט ל

סטיו־ : סיפוקו על בא לא סנט־לואוס, רוח

 כמפקד השניה העולם במלחמת ששימש ארט,
 להטיס רצה סגן, בדרגת קרב ׳מטוסי להקת
 אולם ידיו, במו המטוס את התצלומים לצורך
 מכל להסתלק איימה שלו הביטוח חברת

 תא־ את למסור נאלץ וסטיוארט אחריות,
.שלו לכפיל הטייס .  השבוע כשהגיעה .

 לשבוע פמפאניני פילבאנה הכוכבת
 אלפי הסתערו בשטוקהולם, האיטלקי הסרט

 !״התפשטי :וזעקו המטוס על מעריצים
.ן״. החזה את לראות רוצים אנו שחק .

 קסטל־ -דבורה כרכן זאב האהל׳ ני
 שם יושבים בארצות־הברית, השוהים ניץ,
 בבית־הספר מונרו מרילין עם אחת בכתה

 שטראס־ לי הבמאי של לתורת־המשחק
.בהביטה בשעתו שביים ברג, .  המשורר .

 של לספרות בדף פירסש רגלסץ אברהם
 שיר גם האחרון הששי ביום המשמר על

 ארוך מאמר וגם שבך פרטי שס כל הנקרא
החדשים. העבריים המשפחה שמות הנקרא
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רב־פילגש■□ כאשא
 סיפר הזה העולם כתב עם מיוחד בראיון

די הכנר הו , י ן חי ו נ  ידיעתו מיטב לפי כי מ
 לכינור הקונצ׳רטו את בישראל לנגן עמד

 הפילהארמו־ שהתזמורת בעוד בראהמס, של
 בט־ של לקונצ׳רטו התכוונה הישראלית נית

 האחרון ברגע היוצרות החלפת אך הובן.
 בגיל שכבר לכנר, מיוחד קושי גרמה לא

 של הקונצרטים את אחד בערב ניגן תשע
.ובראו־,מם בטהובן באך, .  שהוא מנוחין, .
 בלווית בא ,30 כבן נראה אך ,40 בן כיום

ה דיאנה, גבוהת־הקומה הבריטית אשתו
(מנישו ובתו שנים, בשלוש מימנו קשישה

ש יפת־התואר, )16( זמירה קודמים) אים
. זהב שולי עטור כובע־בד לראשה חבשה . . 

 הכנר על יתרה בהתלהבות סיפר מנוחין
ד הסובייטי היהודי ך, דו א ר ט ס י  שהוא או

השנייה)'ב (בפעם במוסקבה לבקרו עומד
 לכל מעל עומדת ״ידידותי .1956 מאי חודש

 גם וכאדם כאמן ידידי הוא משטר. הבדלי
.מנוחין אמר יחד,״ .  היתד, בפגישותיהם, .

 אידיש השניים של היחידה המשותפת השפה
להש שבאו ידיים בתנועות מתובלת רצוצה,

.החסר את לים .  ■מכיר הוא כי סיפר כן .
 די־ הסובייטיים הקומפוזיטורים את אישית

י ר ט ץ׳ מי כי קו א ט ס ם שז א ר א  חצי- ו
ן א י ר ו .ט . הישר הקומפוזיטורים מבין .

יצירו רק לו מוכרות מנוחין, סיפר אליים,
ל של תיו או ם, פ י חי ־  הבטיח הוא אך כן

דן של ביצירותיהם גס להתעניין ש ע ו ט ר  פ
ף ס י ויו ק ס נ י מ .ק . הא הקומפוזיטור .

 : העשרים המאה מבני ביותר עליו הוב
ה ל ק כ ו ט ר א  שלו הקונצ׳רטו שאת המנוח, כ

.בישראל מנגן הוא לכינור .  נבוך מנוחין .
 ביותר. עליו האהובה היצירה מהי כשנשאל

 בעל תורכי באשא של במצבו נמצא ״אני
 ישאלוהו ״אם אמר. גדול,״ נשים הרמון

יע ולא יסמיק בפילגשיו, האהובה היא מי
הפילג שאר של חסדן את יאבד שמא נה,

שים.״

השבוע פסוקי
 את להדק ״עלינו :קרן־המגן למען בעצרת־עם ידין, יגאל רכיאלוף •

חגורנו.״ את להגדיל כדי חגורותינו
 :קרן־המגן משתמטי על עדינה ביקורת במתחו כרנשטיין, פרץ צ״כ ח״כ •

סוציאליסטים.״ הורגות שהן כשם בדיוק קאפיטליסטים הורגות ״פצצות
גבולות על לפשרות מקום ״אין :אלץ יגאל העכודה אחדות ח״כ •

 קדימה ינודו הם — ניידים גבולות כאל *ליד,ם יתייחסו שהערבים ובמידה ישראל,
; ■ _ אחורנית.״ ולא
 אגורת מוועיחת היעדרו את בהסבירו עגנץ, יוסף שמואל הסופר •

 בא אני ? מד. אלא שומעים, אין הרי — לומר רוצה שאני מה ״לשמוע :הסופרים
 לי קשה שכבר כזר, לגיל הגעתי עכשיו אומרים. שאחרים מל. על ראשי ומנענע
הראש.״ את לנענע

 הסופרים אגודת של להצטרפותה התנגדותו את בנמקו שלו, יצחק המשורר •
 לחלוציות, סמל אינה כבר שהיתר,. מה היום איננה ״ההסתדרות :הכללית להסתדרות

 מוטב להסתדרות. מחוץ גם חלוץ להיות ואפשר ושחיתות, לביורוקרטיה אם כי
מושחתים״ מאשר בטלנים להיות
: פוליטית נייטראליות שחרור, מלחמת חירום, ממשלת : המוצא בחוברתו סולם,

 הירחון ועורך לשעבר לח״י ממנהיג שייס. (״אדלר״) ישראל ד״ר •
 לדבר רגליים ויש שפות בידע שרת של לקרסוליו מגיע אינו שנאצר ספק ״אין

 שרת הוא ראוי אם ספק ז לפוליטיקה אולם מנאצר, ערבית לדבר מיטיב אף ששרת.
הארצות.״ באחת מצרי תת־קונסול לשמש

בלשון אתו ששוחח לאדם ספיר, פנחס והתעשייה המסחר שר •
 במהלך אם כי שלישי, בגוף לא אתי דבר ״אנא, :רבה ובאיטיות השר״ ״אדוני

,(,״! 8*1 , , י שלישי.״
 באמת אם אותו שחקר לידיד ,בתשובה מיימץ, הכהן לייכ יהודה הרכ •
!״ הקפאת־גיל אצלי יש בבר שנים כמה ״במשך : 80 לגיל עתה רק הגיע
 כשנשאל ,81ה־ בן לשעבר בריטניה ממשלת ראש צ׳רצייל, ווינסטץ סיר •

 אנתוני סיר כי נחוץ, גם וזה טוב, ״שלומי :לשלומו נפוצה) לונדונית הלצה (לדברי
להזקין.״ מתחיל אידן
איכשהו. לסבול אפשר עוד אי־הצדק ״את :מוהאם סומרסט הסופר •
עצמו.״ הצדק הוא באמת שמרגיז מה

 זה השנייה, עם אחת מתנשקות ״כשנשים :כראנדו מאדלץ הכוככ •
ההתמודדות.״ לפני ידיים לוחצים אגרופנים לי מזכיר תמיד
 לא אחרת הטפשים, את כנראה אוהב ״אלוהים : וולס אורסץ הכמאי •
גדולות.״ כה בכמויות אותם עושה היד,

י כרמל רח ז מ

־אביב ד בת קניות
 הכין 1956/1955 החורף לעונת •

 כינר צילי הגברת של האלגנטי הסלון
הנעי ההפתעות את 6 פינסקר ברחוב

כוב של נחמדות דוגמות : ביותר מות
 ול־ לתכשיטים המותאמים וארנקים עים

 בחלון לראות תוכלי אותם היפים אביזרים
 סיגר. צילי סלון של הנאה הראווה
ה המבחר את הכלה גם תמצא בסלון

הגדול. היום לקראת והעשיר גדול
 ברחוב ושרת׳ גוהרי האחים •

ה ההפתעה את לך הכיני 128 דיזנגוף
מש ותוצרת באר־שבע שטיחי : גדולה

ואי בלגיים שטיחים : לכך נוסף כית.
 מתוצרת ושטיחים ומכותנה מצמר טלקיים

 עבודות :כן כמו גדול. במבחר הארץ
ופי נחמדים פינה ספסלי למיניהן, קליעה

עדין. בטעם ואוכל הול נות
למ אפשר החשמל צרכי כל את •
 אלנבי ברחוב אלדד בחנות צוא
 עד חשמלי ודוד לבישול מכיריים .106

 החדישות הדוגמות מן רדיו למקלטי
ה בארץ. החרושת בתי כל של ביותר

נוחים. ובתשלומים עממיים הם מחירים
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