
אנשים

אקו1במו יוסיפו!
 עתה המסיירת דמארי, שושנה הזמרת
 ווילנסקי, משה המלחין בלוויית באירופה

 נרחבים לטיולים בפאריס ביקורה את ניצלה
 לה הוצא כשעייפה, לבסוף, בעיר־האורות.

 חיים המנוח היהודי הצייר בתערוכת לבקר
 הרחוקים. הפרברים באחד הנערכת סוטין,
 פחות צייר איזה יש ״אולי : שישנה שאלה
תל״ם איש קרוב?״... יותר אבל גדול,

השבוע פסוקי!
 יושב־ראש גולדמן, נחום ד״ר •

ב בנאומו היהודית, הסוכנות הנהלת
 אחת ״שמונים :הציוני הקונגרס פתיחת

ה בקונגרסים שנתקבלו ההחלטות מן
ל מוטב הנייר. גבי על נשארו קודמים
 היהודים כי יותר, ולבצע פחות החליט
 נייר סוחרי היו ההחלטות מן שנהנו

פסולת.״
ה הנהלת חבר דובקין, אליהו .

 קרן־וזיסוד מטעם בכינוס בנאומו סוכנות,
 אחר, יהודי ככל הוא ״ציוני : שבע בבאר

יותר.״ קצת אבל
בנטוב, מרדכי שר־הפיתוח .

 על־ לו שהוצעה פירסומת סיסמת בצטטו
 לאילת: התיירות הגברת למען אמריקאיים תיירות מומחי ידי

!״חשבוננו על הוצאותיכם כל — גשום יום יהיר, אם !לשמש
 ישראל נשיא בבית תורכי כפה לו שהוגש בשעה קיי, דני הקומיקאי •

יהודי.״ נשיא בבית תורכי קפה לשתות טוב ״כמה :בן־צבי יצחק
 ארץ ״זוהי : 8 בת לארץ ברכה שיר ברשימתו קישון, אפריים *ההומוריפט

 לומדת בה ארץ זוהי משמינה. איננה זאת בכל והיא יושביה, את הזמן כל האוכלת
 מצויינות. הבנים ושיני בוסר, האיות אכלו בה ארץ זוהי בניה. מפי שפת־האם את האם
 להקשיב. מישהו המחייב חוק בה אין אר דעתו, את לומר הזכות אזרח לכל בה ארץ, זוהי
 החזיר. סביב שקט יהיה .השבוע שבמשך כדי שבת, ביום נוסעים לא בה ארץ, זוהי
 קוראים בה ארץ זוהי שלו. האבא!. של בזרם לבחור תינוק כל רשאי בה ארץ, זוהי

 — אדם כל בה ארץ זוהי התרגשות. מרוב מתים ואחר־כך ,משה׳ סתם לשר־החוץ
אדם.״ — חייל כל זאת, ובכל חייל,
9 / ם׳ רי ע מ  : המחירים את להעלות הספרים בדרישת ההחלטה דחיית על ,,

קרח.״ הוא בדבר המטפל שהפקיד מכך, נובעים העיכובים שכל ״אומרים
 בפרלמנט לשאילתא בתשובה בריטניה, ממשלת ראש אידן, אנתוני פיר •
 בולגאנין ניקולאי ברית־המועצות ממשלת ראש של ביקורם לבריטניה יעלה כמה

 מחלק פחות ״הרבה :כרושצ׳וב ניקיטה הסובייטית הקומוניסטית המפלגה ומזכיר
אחת.״ מימן פצצת מחיר של המיליון

 ״לא :שלו המסים מדיניות על בהגינו הצרפתי, שר־האוצר ראמאדייה, פול •
 בעיני טוב שיהיה היחיד המס כולה. האוכלוסיה בעיני חן שימצא מס לקבוע ייתכן

השכן.״ שמשלם המם היא האזרח
 הוא ״הראדיו :בארצות־הברית מביקור בשובו הצרפתי, הסופר רומאן, ז׳יל •

 להם שאין אנשים שד באוזניהם והמדברים לומר מה להם שאין אנשים של חבורה
להקשיב.״ זמן

הנישואין כטכם פארוק המלך
לאידיאלים החבר —

 את גילה כאשר מאד רגז יוסיפון זאם
 ברכה מודעת על השאר, בין חתום, שמו

 לרגל השלישי רנייה לנסיך במזרחב
 מאת קלי גדיים הכוכבת עם נישואיו
 כביכול. לאידיאלים״ הנסיך) (של ״חבריו
 מלא מכתב העיתון למערכת שלח יוסיפון

 האלמוני, הליצן של מעשהו על המתמרמרות
 המערכת מטעם בולטת התנצלות לפרסם דרש

.למעשה האחראי והענשת . אופ פרט אגב, .
הר בכל השבוע, גילה חרות העיתון : ייני

 קרוב ואף יהודי ממוצא הוא רנייה כי צינות,
 היינריך המנוח היהודי המשורר של משפחה

.היינה ,  ב־ גופו במו שביקר היחיד המלך .
 היד, המלכותיים הנישואין לרגל מונאקו

 המלכות בתי שאר ממצריים. המודח פארוק
.נציגים. בשיגור הסתפקו בעולם  ברשימה .

 היישוב דחלוצי לאנציקלופדיה שהוקדשה
 עורכו קיסרי, אורי העיתונאי העלה ובוניו

 השכחה מתהום הזה, !העולם של הראשון
האנציקלו למחבר שניתנו הכינויים מן שניים
ד פדיה, ר דו ה ד  ירושלים עיריית ראש :ת

 כינה כאלדי, מוסטאפה ד״ר לשעבר, הערבי
 ואילו הישראלי״ הולמס ״שרלוק בשם אותו
משמר על ״העומד : אמר ביאליק נחמן חיים

וצופיה.״ פקוחה ועינו תו

ר ■וניצימן צי ק ־ ל ת ב
 מפא״י •ח״כ בין הושג במינו מיוחד הסכם
 לבין אפיקים, קיבוץ חבר בהיר, אריה

 לאחר יוניצ׳מן: שמשון חרות ח״כ
 לשבוע יצאו הח״כים כל כי הציע שבהיר

 :יוניצ׳מן קרא הספר׳ ביישובי לביצורים ימים
 ענה ?״ ביתר למבואות לצאת תסכים ״האם
 . !״.לתל־קציר אתה תצא אם ״כן, :בהיר

 מרדכי לשר־הפיתוח ציפתה מרה אכזבה
 התעשייה תערוכת לפתיחת בבואו בנטוב

 לדעת נוכח הוא : בחיפה 1956 הישראלית
 במועד נפתחו שלא היחידים הביתנים אחד כי

 משרד־ של הביתן היה בביצועם פיגור בגלל
.הפיתוח. ביש צרפת של האהוד שגרירה .

ב שנתקבל ז׳ילבר, אז׳ן פייר ראל,
 בירושלים הציוני הקונגרס לאולם כניסתו

 אחר־כך התלוצץ סוערות, כפיים במחיאות
יח אם גם : מובטח עתידו כי פרטית בשיחה

 מה, משום לפטרו, הצרפתי משרד־החוץ ליט
.לכנסת. מועמדותו את להגיש תמיד יוכל . 

 נאלץ בורג יוסן! ד״ר ששר־הדואר לאחר
 את שחייג לאחר לתשובה, דקות 20 לחכות
 שיחות־חוץ, להזמנת המיועד ,19 המספר
מהנ שני של וועדה מיד למנות השר החליט

 זמן עובר מדוע לחקור מנת על טלפון דסי
 תשובה שמקבלים עד ומורט־עצבים ארוך כה

..19ו־ (מודיעין), 14,0 במספרים  רעיון .
 יוחנן ד״ר חרות ח״כ של במוחו צץ גאוני

 אשכול לוי ששר־האוצר לאחר :באדר
 האגרה, הארנונה, ההיטל, הבלו, על הוסיף

 טען היהב את גם והמכס המילווה המיקדמה׳
 :בו השתמשו שטרם חדש, שם לו שיש באדר

 מיקוניס, שמואל מק״י מזכיר !... מס
 אהל, בתיאטרון שחקן העשרים בשנות שהיה

כמק אין כי פרטית בשיחה השבוע הסביר
במה מהפכות. למנהיגי מתאים השחקן צוע
 שחקנים שני מילאו למשל, הצרפתית, פכה

 זה אין : מיקוניס דעת חשוכים. תפקידים
 הלוחם סלג־ד,אמנות היא הדראמה כי מקרה,
ביותר.

רנייה והחתן קלי חכלה
י— יוסיפון בברכת

פרוטה 180 הקופסא מחיר
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