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 בכך מודה שאינו ״מי :הארצי הקיבוץ במועצת חזן, יעקב מפ״ם ח״ב •
הסוביי הקומוניסטית המפלגה של 20ה־ בוועידה שהתנהלו הבירורים מן שהזדעזע

פחדן.״ שהוא או שקרן שהוא או — טית
 האינטרנציונאל מציג לאט ״לאט :עניין באותו רוזנפלד, שלום ׳העיתונאי •

גיבור.״ לא מלך, לא אל, לא :במערומיו סטאלין את הקומוניסטי
 : נשק אספקת בדבר לארצות־הברית ישראל של בקשתה מצב על ״דבר״, •
 בלתי־ בפניות לשונם ומשחיזים רגליהם המכתתים ולשגרירינו לשרינו שצחקו ״היו

אחרון.״ שצוחק מי צוחק אן בידם. חרם ומעלים ״- המערב קברניטי אל פוסקות
במסיבת עצמו את בהגדירו נדיבי, יהודה תל־אביב עיריית מזכיר •

תל־אביב.״ עיריית של הכללי הכלים שוטף ״אני : קוקטייל
 ״הולכתם : בישראל לכבודו שנערכה במסיבה סילבר, הילל אבא ד״ר •
אלי.״ אתם דיברתם ולבסוף אליכם לדבר שעלי אמרתם — שולל אותי
 תרבות על בהרצאה ז׳ילבר, אידן פייר בישראל צרפת שגריר .

 ואנו אתם המעלות. ואותן התכונות אותן העמים ״לשני : ישראל ותרבות צרפת
 להבין מסוגלים ישראלי או צרפתי רק ולכן ראשונה. ממדרגה אינדיבידואליות בעלי
 אולם שלנו. הלאומית באסיפה או שלכם בכנסת רבות כה מפלגות קיימות מדוע
אחת.״ מפלגה מאשר יותר, עוד רבות מפלגות לראות מעדיף הייתי

 ״שני : חדשה טלפונים מרכזיית פתיחת בטקס בורג, יוסף שר־הדדאר •
טלפונים.״ מרכזיית המפעיל וכפתור חבר של ידו — ואהבה בשמחה לוחץ אני דברים

שר- עם בשיחה סילברמן, יוליוס הבריטי בית־־הנבחרים ציר .
אלילים מנתצים אתם ״בברית־המועצות :מאלנקוב גיאורגי הסובייטי החישמול
בבית־הלורדים.״ אותם לקבור נוהגים כאן אנחנו ואילו פוליטיים,

 אל ״לעולם :לשעבר בריטניה ממשלת 'ראש צ׳דצ׳יל, דוינסטון פיר •
כוונותיך.״ לפי רק — עצמך ואת מעשיהם לפי רק האחרים את תשפוט

 ״אהיה :ממונאקו רנייה לנסיך להינשא העומדת קלי, גדיים הכוכבת •
 העיתונים כל ויצהיבו לי שיגישו הפרחים זרי כל שייבלו אחרי רק באמת מאושרת
המאורע.״ על שיכתבו

קלי בלה
יצהיבו העיתונים ■בלו, הפרחים

וייבדק השר וישמן
ש בריטיים אלופי־משנה שארבעה לאחר

 פירסמו הירדני העובי הלגיון מן סולקו
 הציע בקשת-עבודה, של מודעות בעיתונות

 יצחק ישראל לנשיא הניו-יורקי ויום הדיילי
 :זו בלשון המציאה, על לקפוץ בן־צבי
 שנזרקו קולונלים ארבעה ! לב שים !״בן־צבי
 באגוט ג׳ון גנראל עם יחד הערבי מהלגיון
 הצעות במדור עצמם את מפרסמים גלאב

 מתארים הם הלונדוני. הטיינזס של העבודה
ומוכש אינטליגנטים בתקיפים, עצמם את

 באמת הם כי להתערב מוכנים ואנו רים,
 — אלה אנשים לעצמך תרכוש לא אם כאלה.
.גמור״ שוטה תהיה .  לוי האוצר שר .

 רמת־ה־ להורדת העיקרי הטוען אשכול,
 רמת־ את כל קודם להוריד נתבקש חיים,
בבית רפואית בדיקה לאחר :שלו חייו

ל הרופאים עליו פקדו בילינסון, ך,חולים
 שלא מאמץ כל ולעשות אכילתו את צמצם

.להשמין .  אשתו ביקרה בו השבוע בעצם .
 בישראל, המנוח מרכוס, דוד אלוף של

 אלון, יגאל העבודה אחדות ח״כ הניח
 קברו על זר־פרחים בארצות־הברית, המבקר

 השחרור מלחמת בימי שנהרג האלוף של
.ירושלים בהרי .  יצחק הראשי הרב .

 אברהם רמת־גן עיריית שראש נסיב,
סי צנחן, כנפי לענוד לו הציע קריניצי

 יפריע הלבן שזקני ״חוששני :באמרו רב
.במקצת״ .  פריד- נתן לשעבר לח״י מפקד .

פר לעסקים בינתיים שהתמסר מן־ילין,
 בפני התפאר בפאריס, עתה ושוהה טיים
 פצצה תונח מחר ״אפילו כי צרפתי כתב

 אל-נאצר עבד גמאל של שולחנו על
.כך״ על אחליט רק אם .  של משפחתו .
 לא ספיר פנחם והתעשייה המסחר שר

ש בעוד : בכפר־סבא בביתה השבוע נמצאה
אש יצאה לארצות־הברית, למסע יצא השר

במסג בחן, הספר קיבוץ לעזרת שושנה תו
עוב אמהות אירגון מטעם נשים קבוצת רת

.דות . ש כרמל, מיצה שר־התחבורה .
 פעילי כי סיפר בדרום־אמריקה, מסיור חזר

בג לבוש שבא על התלוננו שם המגביות
.עושי־רושם מדים ולא אזרחיים דים . . 
 האיסלאם, תקופת של המדענים מגדולי אחד

 סלאח המוסלמי הכובש של הפרטי רופאו
 (הרמב״ם), מיימון בן משה הרב אל־דין,

 טאהר השייך בערבית. שוב בקרוב יופיע
עצ על קיבל נצרת, של הקאדי טברי, אל
 היהודי, החכם על ערבי ספר לכתוב מו

יו הספר בערבית. כתביו רוב את שכתב
.הדתות משרד בהוצאת פיע .  הסופר .

 שנבנה בבית סופית התיישב אש שלום
בת של המקומית המועצה על־ידי למענו

.ים .  תל־אביבית, צברית הבס, עדנה .
 פארוק, את מתחה כיצד השבוע סיפרה

הכרסת שפארוק לאחר לשעבר. מצריים מלך
 מלון של בבאר לרקוד אותה הזמין ני

 לבן־ גילתה להזמנה, עדנה נענתה שוייצי,
 באמצע רק ארץ־מולדתד, זהות את זוגה

הח על עדיין החולם המלך, המחול. סערת
.כסיד החוויר ליושנה, עטרתו זרת . השח .

ביש להקים הרוצה שווארץ, מורים קן
 תל־ לעיריית פנה דו־לשוני, תיאטרון ראל

 בית־ אולם את זאת למטרה וביקש אביב
 ז״ל. המטאטא תיאטרון בעבר הופיע בו העם,

 :אמר העיתונאים, אחד כך על כששמע
. היטב יטאטא החדש שהמטאטא ״ובלבד . . ! 

 שר־ השבוע התפנה המתוח, המצב אף על
ל- אישי מכתב וכתב שרת מיצה החוץ

רוזן. (״שמוליק״) שמואל חידונאי
 רוזן, של לשידורו הקשיב הוא : השר הודיע

הש ששמוליק לכך לב שם יודע, מי עשרים
 ביטוי זהו השני״. אחרי ״אחד בביטוי תמש

 אלא אינו השני אחרי האחד כי בלתי-נכון,
 אחר ״בזה :זאת תחת השר, הציע השלישי.

זה״.
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הרצועה בגבול שחייה

 המשק שבשטח מאחר הנביאים. של חמתם
 דרשה התפקיד, למילוי מתאים עץ נמצא לא

 נטוש ממשק עתיק תות עץ להעביר בת-דורי
 מתנדבים, עשרות השתתפו בהעברה בסביבה.

 למרות אך אחד, ודחפור טרקטורים שני
 הטלפון. חוטי את העץ צמרת ניתקה זאת
בקר ייקלט שהעץ המשק חברי מקווים עתה

.החדשה קע .  זכו ישראליים זמרים שני .
 הזמרת :בהולאנד בהופעתם רבה להצלחה
ה פ ר ה, כ ר י פ  הקונצרט־ באולם שהופיעה צ

ס והזמר באמסטרדאם ניבאו ה נ ) פ ו ל או פ ) 
, ן י ר ה האופרה של האהוב הבאריטון מ

 בהולאנד הופעותיו שלאחר לשעבר, ישראלית
 באופרה סקארפיה תפקיד את לבצע הוזמן

 מערב־ בשטוטגארט, בקרוב שתוצג טוסקה
 של באופרה הופעות לסידרת וכן גרמניה,

. המערבית ברלין . הלי שמועצת לאחר .
ר על לאסור החליטה הערבית גה ג סו  א

ם מ א לי י ו  להקת בראש בקאהיר להופיע ו
תר שהכוככת לשמועה בתגובה שלה, המים

 שחיי־ הודיעה ישראלית, למגבית כספים מה
לה מוכנה היא כי המפורסמת נית-הבד

מגבול מטרים עשרה במרחק בישראל, ציג

ה עברי משני קהל לעיני עזה, רצועת
יע המצרים אם לראות רוצה ״והיא גבול,

 את הכוכבת תשנה אולי בה.״ לגעת זו
 השבוע מאורעות לאחר הנועזות תוכניותיה

.האחרון .  יצאה דמארי שושנה הזמרת .
 ווילנסקי משה המלחין בלוויית השביע
ה מסמרי שני באירופה. הופעות לסיבוב

ה של נישואיהם בחגיגות השתתפות : סיור
 רנייה מונאקו ונסיך קלי גרייס כוכבת

 הסרטים בפסטיבאל והשתתפות השלישי,
בכו בהצגת כנראה יוצג בו קאן, של
מככ ששושנה מולדת, באי הסרט עולמית רה
.בו בת . ש טורטלייה, פול הצ׳ליסט .

מו בביצוע בדרו־כלל הסתפק לכן קודם
 מעברות בקיבוץ התיישב מאז חיבר סיקה,

 צלילי ״את שלו. הראשונה הסימפוניה את
 בשעה ״חיברתי טורטלייה, סיפר הסיום,״
 עלינו שנורו היריות מטר תחת ששכבתי

 כנראה תבוצע הסימפוניה ערה.״ בוואדי
 הפיל־ התזמורת על־ידי עולמי בכורה ביצוע

בינ המחבר. בניצוח הישראלית האדמונית
להת מוד, ואשתו, טורטלייה ביקשו תיים
בקיבוץ. כחברים קבל

 השבוע שנראה קישון, אפרים החד-גדיאי
 קאלטנברו־ קורט (״ד״ר אופנועו את מעמיד

ב הסביר אסורה, בו שהחנייה במקום נר״)
 כי לעצמי, להרשות יכול ״אני : עליזות

 לחודש ל״י 20 של קבוע תקציב לי יש
 אותו ניצלתי לא שעבר ובחודש לרפורטים,

.הסוף״ עד .  בת- שולמית המחזאית .
עוס העמק, משמר קיבוץ חברת דורי,

 בשם שלה, חדש מחזה בבימוי עתה קת
ה עין קיבוץ על־ידי שיוצג האחרת, בן

 ההצגה, לצורך יובלו. מחצית בחגיגת מפרץ
 עץ דרוש היה פתוחה, גבעה על שתיערך

המקו האשרה עץ תפקיד את שימלא מתאים
ועל אפם על לו, השתחוו ישראל שבני דש,
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