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 : ההסתדרות וועידת בפתיחת בנאומו בן־גוריון, דוד הממשלה ראש •

עולים.״ אינם והציונים ציונים, אינם ״העולים
 ברית־המועצות אל בפנותו העבודה, לאחוות המפלגה מנהיג טכנקין, יצחק •

 מבלי לרודנים, ששלחתם כמו נשק לנו ״שלחו : לישראל נשק לשלוח בקריאה
!״ במשטרם להתעניין

 ההתגוננות בעיות על עיתונאים עם בשיחה כר־יהודה, ישראל שר־הפנים .
 מקווה ואני המקלטים, בהקמת מחר להתחיל הבטיחה ירושלים ״עיריית :האזרחית
,מקרה׳.״ פירושו אין כי,מחר׳

 של אזרח־כבוד תואר קבלת בשעת מיימון, הכהן לייב יהודה הרב •
 מן בורח להיות מוטב ובכלל כבוד, אחרי רודף אדם אין שמונים ״בגיל : ירושלים

 ירושלים של כבוד אזרח להיות הזה, הכבוד אחרי אבל אחריו. רודף ולא הכבוד
רודף.״ הנני הבירה,

 נשק להעניק ארצות־הברית של סירובה על רוזנפלד, שלום העיתונאי •
 לא אבל להבטיח, לסרב לא : כך בערך לסכם אפשר אמריקה עמדת ״את : לישראל
לסרב.״ שלא להבטיח

 על בודיכוח מפא״י, מטעם תל־אכיב עיריית מועצת חבר שכטר, אהרן •
 עיר היא תל־אביב כי הזמן כל טוען לבנון חיים העירייה ״ראש : העירייה תקציב

צודק.״ הוא הנישומים ספר לפי עניים. של
 לדעת ״נוכחתי : בישראל ביקורו רשמי את בסכמו אדלר, לארי המפוחאי •

משפחתם.״ קרובי את מאשר יותר באך את מכירים ישראל תושבי כי
 לאנשי־שלום־ ספרותיים פרסים חלוקת של המוזר הנוהג על אלמוני, ליצן •

 לו ומפריסים גירה, מעלה הוא : כשרה חייה הוא בפרס הזוכה ״הסופר : המחלקים
פרם.״

אנשים
ת 30 ת שנו שינו ל מ

 את להרגיז לא כדי : המיטות מחדר סודות
 סלווין הבריטי שר־החוץ ביקש הערבים,

 ממשלת ראש עם שיחתו את לקיים לויד
 שלו בחדר־המיטות כן־גוריץ דוד ישראל
 תתפרש לא שהשיחה כדי הפרטית, בדירתו
ל ישראל. כבירת בירושלים רשמית כהכרה

זה, לפיתרון להסכים סירבה שישראל אחר

כר צכאי פרשן
ע פי ש ת ב, — ״ ע טו פ ש '1 רע — תו

ב שיחתו את קיים לויד : פשרה נמצאה
בשגרי ללון חזר אך הממשלה, ראש משרד

.ברמת־גן. הבריטית רות ה בעצם אגב, .
ב ההשמצות שערוריית התחוללה בו שבוע
 קרא כנין מנחם חרות שח״כ לאחר כנסת,
 במדורו הארץ הדפים ״מלשין״, ג׳י. בי לעבר
 של פסק־דינו של זעיר קטע שנה 30 לפני

 בשעתו שהחליט העברי, בית־משפט־השלום
 המשפט הוצאות את לשלם ג׳י. מבי. לדרוש

 סמי־ למשה שקרא על התנצלות ולפרסם
.״מלשין״. בשם המנוח לנסקי  חדשה .
 בעקשנות סירב הוא :ג׳י. בי. על אחרונה
 נישואי לחגעת אפילו רגילה חליפה ללבוש

ל דוד המהנדס עם כן־גוריון רננה בתו
ה שתיערך למסיבה, איפוא יופיע הוא שם.

 כרגיל... חאקי, לבוש ששי, ביום שבוע
 מבלי אגב, עברה, לא ההשמצות שערוריית

 כשנפגשו :האישיים היחסים את להעכיר
 ושרת כאדר יוחנן החרות תנועת ח״כ

 הראשון, קם מאירסץ, גולדה העבודה
 והציע המובהקים, האביריים הגינונים בעל
 מה ״אחרי :ברוגז גולדה ענתה כסאו. את

. !״. רוצה אינני שקרה,  המסתתר האיש .
 אינו בהארץ צבאי- פרשן העט שם מאחורי

דבר. של הצבאי הסופר כף, ישראל אלא

התק :האמיתי שמו להעלמת הנימוקים אחד
ייח הקוראים כי המערכת, של הכמוסה ווה
.ידין. ייגאל לרב־אלוף המאמרים את סו . 

 בי. עם הסידרה פתיחת לפני נפגש בר אגב,
 תהיה כי והבטיח לכך רשותו את ביקש ג׳י.,
 תשובת הארץ.״ על טובה ״השפעה בכך

 זה — עליהם תשפיע אתה ״אם :ג׳י. בי.
.רע״ זה — עליך ישפיעו הם אם טוב. . . 

 מאזיני השבוע זכו טכנית, לתקלה הודות
 מאזין מישהו (אם ישראל קול של ב׳ תוכנית

 של המלאה דעתם חוות את לשמוע לה)
 לחשוד מבלי : הנהלתם על ישראל קול קרייני

ה השמיע האתר גלי אל עוברים דבריו כי
 מפולפלות דעות כמה טרגין יוסף קריין

ו ישראל, קול מנהל זינדר, צכי ד״ר על
השי את סיים הטכנאים, אחד באוזני אחרים

 ?״ פתוח המייק ? ״מה : בהלה בקריאת חה
המיקרו של המקוצר כינויו הוא (״מייק״
 ד״ר העבודה אחדות ח״כ כשנשאל פון)•••
 השופט־ גם שהוא רפאלקס, ניר נחום
 כלפי האשמותיו לפרטי הסוכנות, של החוקר

 ללא סליליים תיקים לדבריו שסגרה המשטרה
 למסור יכול ״אינני : בקצרה ענה הצדקה,

ה עם להתנגש מעוניין אינני פרטים. שום
משטרה.״
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ה מדי ת קו שי ל ל ב ת ש טעויו
 ו־ (״אילקה״) הילל העממיים הזמרים זוג

 הארץ מן השבוע יצאו רבינוביץ אכיכה
 עד מקאנאדה אמריקה, ביבשת הופעות למסע

ב בעודם שעשו האחרון המעשה וונצואלה.
 על שהוכן קצר בסרט השתתפות : ישראל

 שירים שבעה ושיכלול צרפתית חברה ידי
ה לאורך חליל לנגינת בתוספת ישראליים

.כולו. סרט  שלח לנישואיו מקורית הזמנה .
 עמנואל הישראלי המלחין לידידיו השבוע
ו מלים נדפסו ההזמנה כרטיס על ! זמיר
כלו ליום שיר בשם חדש שיר של מנגינה

 שרק הלב, של ביומן דפים ״יש :קטע לות•
 שעלה באושרה — לקראם יוכל הוא אלוהים

נפ לה ואשק הבת, לי רשמה כה מכאב
. עם״. ה על של המעמד : השבוע בדיחת .

 דוד של ביקורתו את בטעות הכניס משמר
 תחת איכפת לא לנשים הסרט על גרינכרג

 זה. בכסף תיגע אל לסרט השייכת הכותרת
ל הנוהגים דוד, ארמון הקולנוע בעלי אולם
 לא במודעותיהם, העיתונות ביקורת את צטט

 במודעותיהם ופירסמו בטעות כלל הרגישו
 ז,ה בכסף תגע אל כאילו המשמר על דעת את

.נעימה״. בלשית ״קומדיה הוא  רב־סרן .
 ישראל, של העולה התסריטאי הדר, משה
 ל־ מעולים תעמולה סרטי כמה כבר שהכין

 זאת, בסידרה נוסף סרט מתכנן חיל־האוויר,
ישראל קול חידונאי גם כנראה ישתתף בו

 דה־פי- אדים הזמרת רוזן... שמואל
 ממושך ממסע לישראל השבוע שחזרה ליפ,

מ לחזור מיהרה כי הסבירה בארצות־הברית,
 המדינה מן הרחק להימצא רצתה שלא שום

 כי הבטיחה זאת עם הנוכחית. בשעת־החירום
ב הקרוב בעתיד האופרה את ותקים תחזור
.למענה. מיוחד אולם תבנה ואף יותר, ב .
 אדלר לארי השאיר הארץ, מן יצא טרם

 לחלוקה המיועדות משובחות מפוחיות תריסר
 הצרפתית השחקנית מוכשרים... ילדים בין

ה סיפרה תורן) עם (מתחרז קורן וורד!
 הנח״ל מחיילות עמוקות התרשמה כי שבוע

ה העבריות דמות את לדעתה, המגלמות,
ור,עצמאיות. האצילות עתיקות,
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לנו חכמים... כו
 שותים כולנו נבונים, כולנו

המשובחים מהמשקאות ונהנים

סובריין :
ברנדי סופיריור

קוניאק

קורדיאל שרי קורדיאלים:
(וישניאק)

קורדיאל פלום
ברנדי שרי :

דה־לוקם בננות
ליקרים

 האראק נשיא
קזבלן אראק

:אראק

 נושן ישן יין
טוקאי
 מובחר פורט
ישן מובהר הוק

:יינות

מתוצרת
ובניו פרידמן ש. יקבי

פתח־תקוה

ד ש/׳
ב יצרו אמריקאיים־־ישראליים, ניר מפעלי

צבעוני• ניר בארץ, לראשונה הצלחה,

 לשמוש צבעוני ניר לסוגי בשוק הרב הבקוש
 צרכי מודעות, כרטיסים, מסחריים, בטפסים

 בלתי צבעוני בניר ספרים ועטיפות משרד
 10 של נסיוני מחזור כאשר הורגש חלק,
 הניר אגף סיטונאי בין חולק צבעוני ניר טון
הרחב. הצבור תגובת את לבחון מנת על

 בקרוב יופיעו הזה המוצלח ן הנסי: לאור
 ע״י המיוצרים הניר סוגי מרבית בשוק
 של גדול במבחר אף בחדרה ניר מפעלי
עין. מרהיבי צבעים

 קדימה נוסף צעד מהוה הצבעוני הניר ייצור
לש אמריקאייסישראליים ניר מפעלי בתכנית

בניר. הישראלי הצבור דרישות את רת

ניר מפעלי
ם א א1•ע נזריקאיי בעיים ליים ר

1 אנג1 ציני
 ■ הפנטומימה הפרודיה, אמנית

הגרוטסקי והריקוד

ראשונה הופעה
כתל־אכיב

8.30 בשעה
בחיפה
8.30 בשעה
חיים בקרית
8.30 בשעה

כרחובות
8.30 בשעה

בירושלים
8.30 בשעה

 22.3 ה׳ יום
 ״אהל״ באולם

 30.3 ו׳ יום
 באמפיתיאטרון

 1.4 א׳ יום
 העם״ ב״בית

 10.4 ג׳ יום
 העם״ ב״בית
 14.4 שבת מוצאי
י.מ.ק.א. באולם

 ברחובות מגרשים :ההזדמנות למפירה
: ת ו נ פ 24749 טלפון תל־אביב, ל

962 הזה העולם


