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 כיום מיוצגת שאינה בארץ עדר. ״אין :פן־כוריון דוד הממשלה ראש •

לשלוט.״ נטייה מגלים שאינם התימנים, עם קשיים רק יש ציה״ל. של בקצונד,
 תוספת מתן על מפלגתו עמידת את בהסבירו רוזן, פנחס המשפטים שר •

שיוויוניזם.״ נגד וגם שוביניזם נגד ״אני :במלואה לאינטליגנציה השכר
 כל : הכלל נתקבל אלה ״בימים :בכנסת בנאום איטכול, לוי שר־האוצר •

מסובך.״ זד, הרי המכשיל, כל : אומר ואני משובח. זה הרי המכשיל
 מהות את בהגדירו האמרשילד, דאג האו״ם של הכללי המזכיר •

נודניק.״ זהו פשוטה בשפר, ? ״מתוזך : תפקידו
 על ביקורת מתח בו מפלגתי, בכנס בנאום רוקח, ישראל צ״כ ח״כ •

 לירות שמיליוני נשלים ״לא : מקורות לידי תיכנון־המים־לישראל סמכויות העברת
הממשלה.״ בבעלות שאיננה חברת־מים למען כמים בוזבזו והמדינה העם מכספי

 בארץ לקרות שעתיד מה על בשיחה שוסטאק, אליעזר היות ח״כ .
 בית־מלון. נעשה ההסתדרות של הפועל הוזעד ״מבניין :לשלטון תגיע חרות כאשר

חדרים.״ המון שם יש
שלו, השמונים ליובל שנערכה במסיבה מיימץ, הכהן לייכ יהודה יהרכ .
 הייתי ״בטרם : באידיש רומאנים היו בחייו שקרא הראשונים הספרים כי סיפר בה

לקורא.״ הייתי לסופר,
 הריפוב־ ״הממשלה :קראתי־רשמתי בטורו רוזנפלד, שלום העיתונאי •

 לישראל, נשק לספק או : החמורה הברירה בפני הועמדה ת־הברית בארצו ליקאית
המתקרבת.״ הבחירות במלחמת לדימוקראטים נשק לספק או

 חמש בה ״יש :בהולאנד ביקור רשמי בספרו חפר, חייט הפיזמונאי •
 בארץ. זאת שיטה להנהיג מציע אינני שלה. השידור ותחנת מפלגה כל תחנות־שידור.

ישראל.״ קול לנו מספיק
 ״פירצה : שורת־המתנדביס מטעם עיתונאים במסיבת שלו, יצחק המשורר •

 משמש הפיטי הגנב ואילו הפירצה בגילוי איפוא, מעוניינת, השורה לגנב. קוראת
 אנו חשוב, ואינו מעניין אינו עצמו הוא כי אם הפירצה. גילוי לשם מכשיר לה

מהלך־נפש.״ מראו•,־עיניים טוב כי במערומיו, להציגו נאלצים
הנחת בטכס שנשא בנאום קריניצי, אכרהם רמת־גן עיריית ראש •

 1 בגלל נאומים מפסיקים להיפך, נאומים. בגלל העבודה את מפסיקים ״אין : אבן־פינה
̂ העבודה.״

 $ • המטריית הפגנת על ביקורת במתחו סולם, עורך שייב, ישראל ד״ר •
 | בארצות־ !ממסעו שרת משה שר־החוץ של שובו עם חרות אנשי על־ידי שאורגנה

צ׳מברליין.״ את שהעליבו היא והאמת שרת, את להעליב התכוונו ״המפגינים : הברית
 שייקה בעלה את לבמה ירקוני יפה הזמרת עמה העלתה :״אילו ״מעריכ״ •

גדולה.״ יותר עוד הצלחה לה היתד, ירקוני,
 לביקורת שניאור זלמן של !תגובתו על ברשימה שמיר, משה הסופר •

 שמעולם ממך, זאת שלמדו הטוענים כאלה ״יש : הגיבור פאנדריי מחזהו על השלילית
 — בעיניך חן מצא לא אם שניאור, זלמן על־ידי נכתב שלא מחזה, לפסול היססת לא

?״ שניאור זלמן על־ידי נכתב שלא מחזה בעיניך חן מצא ומתי
 החירום שתוכנית העובדה על ביקורת במתחו גלכדום, אריה העיתונאי •

 רקק דג גם — איש שאין ״במקום : הממשלה על־ידי במקום מפלגה, על־ידי עובדה
פיש.״ קרוי
 התעמולה מנגנון של ידו לאוזלת שהוקדשה ברשומה גלאי, כנימין הסופר •

 שאין למה תעמולה היא ההסברה בירושלים, מסויימים אברכים ״לדעת :הישראלי
לנו.״ שיש למה לא לעולם לנו,
טריביון, היראלז־ ניו־יורק של המדיני הפרשן ליפמן, וואלטר העיתונאי •

 ״מדיניית : לייף בשבועון שהתפרסמו האמריקאי שר־החוץ של הקיצוניים דבריו על
 את שיקרא מי כל שישער מכפי יותר הרבה אחראית היא ארצות־הברית של החוץ

דאלם.״ מר זה נושא על לכתוב לעצמו שד,ירשה מה
 דר,־מיל ב. ססיל שהקדיש העצום התקציב על במסרו ריפורטר״, ״הוליווד •

דולאר.״ מיליון 1,4 לו עלתה דיברה ״כל : הדיברות עשרת לסרטו
 ״למרוח :באפעל שנערך המאוחד הקיבוץ של הסנדלרים בכנס סנדלר •

 להיפך, — עולם של ברומו העומדים בדברים דנים אנו אין הללו, הטרופים הימים
בקיבוצים.״ חברינו של רגליהם בכפות הנוגעים בדברים דנים אנו

אנשים
ש קופץ דג א ר ב

ל לוז קדיש שר־החקלאות בא כאשר
 נתקל בעפולה, לסוכר בבית־ד,חרושת בקר

ל תוקף בכל שמיאן בשומר־סף להפתעתו
השו אמר מחר,״ ״תבוא להיכנס. לו הרשות

ל עומד היום לבקר. אפשר אי ״היום מר.
 המסחר שר . . . שר־ר,חקלאות״ הנה בוא

הת כרנשטיין פרץ לשעבר והתעשייה
גש כה בדברים מעיסוק מאז כנראה פנה

 בה־ מאמרים שני הקדיש לאחרונה מיים.
.הקאמרי בתיאסרון המירה להצגת בוקר . . 

ל השבוע הוציא גיינוואלד מלכיאל
הו בו המפורסמים, מחוזריו אחד עוד אור
ש כלפיו להשמצות יסוד כל אין כי דיע

 קסט־ רודוקת של השאלות בסידרת נכללו
. נר .  צ״כ ח״כ של מוזרה ביניים קריאת .

 בא יוחנן שד״ר לאחר : רוקח ישראל
הצ כי מנאומיו באחד טען חרות, ח״כ דר,

ה סדרי חוק לתיקון המשפטים משרד עת
 בנשיקה ״מיתה בבחינת היא הפלילי דיון
רו אותו שיסע — המוקדמת״ החקירה של
 כשנכנס . . . במיטה״ ״נשיקה במלים קח

 האמר־ דאג האו״ם של הכללי המזכיר
ל בישראל הקצרצר ביקורו בשעת שילד

 הסביר צובא, פלמ״ח בקיבוץ ר,ילדיםבית
 כל של המזכיר ״זה :לחברו הילדים אחד

 אחד טען זה ביקור על אגב׳ . . . העולם״
ה הפיתגם את מזכיר הוא כי העיתונאים

מהראש.״ מסריח ״הדג העממי יהודי
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ל ה כ ט רו ם פ צויי לפי
מח את כרגיל השנה שערך גאלופ, מכון

 ביותר־־ב־ הנערצות הגשים עשר אודות קרו
 זה, במקום זכתה השנה גם כי קבע עולם,
 ארצות־הברית נשיא אלמנת התשיעית, בפעם

ה בתור באות אחריה רוזוולט. אלינור
 שגרירת ליום, בות קלייר : פופולאריות

ה של העורך ואשת באיטליה ארצות־הברית
ה אייזנהואר, מאמי ט״ם, שבועון
 קלר, הלן החרשת־עיתרת־אילמת סופרת
 של אשתו סונה אליזכת, בריטניה מלכת
ה שק, קאי צ׳אן הלאומנית סין שליט
א שבורת־הלב, מארגרט הבריטית נסיכה
 עצרת ונשיאת הודו ממשלת ראש של חותו

 פאג־ לאקשמי וויז׳יה לשעבר האו״ם
 מארגרט האמריקאית הסינאטורית דיט,
 האמריקאית הבריאות ושרת ממית צ׳ייז

 ונשאלת הובי. קאלפ אוכטה לשעבר
. ? מאירסון גולדה איפה :השאלה . . 
ה את בתוקף הכחישה היוורת ריטה

 ליצרן להינשא עומדת היא כאילו שמועות
״ה .האפים ריימונד המצרי הסרטים
אמ גמורה,״ הפתעה בשביל' היתד, שמועה

. רר, .  מורו- אנדרה הצרפתי הסופר .
ס בכתיבת עוסק הוא כי השבוע גילה אה

הציו אבי הרצל, זאב בנימין על פר
 לבקר בדעתו יש העבודה בסיום וכי נות,

 חנן המתנדבים שורת איש . . . בישראל
 סיפר רפופורט חנן

לטי בתגובה כי השבוע
בפר השורר, .של פולה

הפסי בהרל דוד שת
תמיכ את הסוכנות קה
 1900 של בשיעור תה
ה לפעולות לשנה ל״י

 כל ? הפלא מה שורה.
ל עכשיו נחוצה פרוטה
.פיצויים תשלום . ה־ .

גד הישראלי גראפיקאי
הש הוזמן המורי עון
 בולי שלושה לצייר בוע

,ממש למען דואר־אוויר
תמו פי על בורמה, לת
.בורמי. נוף של נות . .

 הקרונועים חנוכת בשעת
שר־התח־ עבר החדשים

ב15 כדי בקרונות בורה
 הרכבת עובדי את רך

כמ חלף ,אך וד,מוזמנים
 וועד חברי פני על עט

מו היו שלא העובדים,
ה אותו עצר 'לו. כרים
 הרכבת של הכללי מנהל

ואמר; סבידור מנחם
 להכיר עליך רגע. ״חכה
ש האנשים אלה אותם.
. !״ צרות לך יגרמו . .

 מפא״י בח״כ כשהאיצו
לעלות אלמוגי יוסף

 לצאת שעמד לקרונוע
ייש כן לא שאם לדרכו,

 ״לא :השיב בחיפה, אר
בחי לי רע מה נורא.

אגב, אלמוגי, פה?״...

 עמדת־המפתת על בעקשנות לשמור ממשיך
ש לאחר גם מועצת־פועלי־חיפה, מזכיר של

לכנסת. הוכנס
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ד תי ■ ע ר לספר ב ע
לחוב בעתיד צפויים לרוב חדשים ספרים

 כבר שבינתיים הצעירה, העברית הספרות בי
 יזהר״) (״ס. יזהר :כך כל צעירה איננה

מל רקע על חדש רומאן משלים סמילנסקי
 הראשון הרומאן שיהיה העצמאות, חמת
. עטו מפרי . הוא גם עומד מגד מתי .

הראשון רומאנו של האחרונים בעמודים
 את מרחיק שחם נתן . . . הנייר) (על

 חדש בספר השנייה העלייה לתקופת עדותו
 בהוצאת שיופיע הבאר. פי על אבן בשם

 שמיר, משה ואילו . . . פועלים ספריית
מ אחורנית יותר חזר יודעי־דבר, מספרים

 מלחמה ובמחזד, ודם בשר מלך בספרו אשר
 דוד בתקופת ידון שלו הבא הספר בני־אור.

.המלך . ב שתציג הריקוד מקטעי אחד .
 עם שהוזמנה גראהאם, מארתה ארץ

 רב־לאומי צירוף הוא הבימה, על־ידי להקתה
 סופוקלס היווני סיפק הסיפור את :מעניין

 יסוד שימשה אדיפוס המלך שלו שהטראגדיה
 המלכה גורל את המתאר הריקוד, לעלילת

המו את לאשה. אותה נושא שבנה יוקאסטה
 ווי־ האמריקאי הקומפוזיטור סיפק סיקה

וה התלבושות את ואילו שומאן ליאם
 נז־ איפאמו היפאני הפסל הכין תפאורה

קולומ שחברת שאול, הסרט . . . גוצ׳י
 מבוסס יהיה בישראל, להפיקו מבטיחה ביה
 מוסינ־ יגאל על־ידי שנכתב תסריט על

הת חפר וחיים בן־אמוץ דן זון...
 לספרם מקוריות מודעות לחבר השבוע יישבו
 בחודש לאיר לצאת העומד הכזבים ילקוט
 היום מתו אנשים ״עשרה :מהן אחת הבא.

 את לקנות מתו תשעה !שיינקין ברחוב
 שקרא אחרי מצחוק מת ואחד הכזבים, ילקוט

״הספר את ! יפאנית תפאורה אמריקאית, מוסיקה יוונית, עלילה
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