
■ השבוע בסו?
 פרשת על בכנסת לשאילתה בתשובה סן־גוריון, דוד הממשלה ראש •

הזה.״ העניין מכל מושג לי ״אין :כולה המדינה את שהסעירה שטטנר, מרדכי פיטורי

 ״אני : החוקים אחד על בכנסת דיון בשעת שופמן, יוסף חרות ח״כ •
 ■משגה בכנסת, עכשיו השגורה במימרה להשתמש אם הוא, הזד, החוק שכל חושב

אסתיטי.״
 ״דומה :שרת־בן־גוריון סיכסוך על מקיף במאמר פוסט״, רוםאלםז״ג .
 המדיניים החיים מן בהיעדרו כי — הממשלה ראש של הנסתרת שאיפתו היתר, שזו

 לא הדבר הוגים. ריאליסטים לדרגת׳ אחרים אישים יתעלו בשדה־בוקר), (בשבתו
כך.״ על להצטער ויש כן, היד,

 עניין באותו רוזנפלד, שלום העיתונאי .
ילך.״ מי : ההתחרות נושא מפא״י. לצמרת עתה

עברה הצעידה ״התחרות

דת הזה, בריעולם הכתבות סידרת על בתגובה כאדר, יוחנן חרות ח״כ •
הראשון•״ העריק אהיה אני נגדם, מלחמה בכל מהרבנים. פוחד ״אני :ביזנס או

 לדעתה בלונדון ביקור בשעת כשנשאלה אקכיג, אניטה הכוככת •
 לחתוך מסוגלים הם אצילי. דבר כל עושים הם אותם. אוהבת ״אני : האנגלים על
טובי׳•״ לך עושים הם כי הרגשה לך לתת זמן ובאותו צתארך את

אנשים
ה פ רי ת מפא״* ש

סי יש כן־גודיון דוד הממשלה לראש
 המתנדבים נסורת את לכנות מאד פרטיות בות

 מעל הזדמנות בכל פרטי״ או. פ. ״ג. בשם
ל מיד זה כינוי המציא הוא :הכנסת במת
 בנו, מתעלולי כמה פירסמה שהשורה אחר

לחי נוספת תרומה כן־גוריון... עמום
ה ג׳י. בי. תרם המועלים־למיניהם על פוי

 איחוד מרכז במת מעל לנוער, בקראו שבוע,
 המתהווה על ״להשקיף והקיבוצים, הקבוצות

 להיתפס ולא היסטורית בפרספקטיבה בארץ
.בארץ״. הפושה לרכילות  של אחרת הערה .

אי צד,״ל בתמרון השבוע בבקרו :בן־גוריון
 אלתרמן, נתן המשורר של בחירתו שם

 לטורי לצרף בתימרון הכוחות למפקד הציע
השבי הטור את גם בשטח שנעו המשוריינים

פו אשתו נכנסה עצמו, זמן באותו עי•••
ש מבלי בעין, קל לניתוח לבית־חולים לה

 אחר- הסבירה היא לבעלה. הדבר את תגלה
 בעצם להטרידו רצתה לא כי ג׳י. לבי. כך
 שרת... משה שר־החוץ עם המאבק ימי

ל במסיבה :השבוע של האנושית הסנסציה
 המנהיג אלמנת קפצה ארלוזורוב חיים זכר

 יורש לעבר ארלתורוכ, סימה הנרצח,
 :לעומתו והתריעה שרת משה בעלה,
 אותך להוציא להם נותן אתה אם ״משר״

״בן־אדם לא אתה (מהממשלה)  אחר־כך !
 ״אני שרת: ציפורה אל סימה פנתה
 על מגינה את מאשר יותר חיים על הגנתי
 ההסתדרות מזכיר של בתו יעל, .. !״. משה

 מכזזיד, מזמן לא שר,חלימה נמיר, מרדכי
ב עכשיו נקראת ממושך, ריפוי לאחר קשה

ש ״מפא״יניקית בשם מכריה כל בפי הלצה
 השבוע נאלץ אחרונות ידיעות רופה״...

ה בעמוד לבן כתם האחרון ברגע להשאיר
 שלפיה ידיעה בחפזון הוצאה ממנו פנימי׳

מ מיקוניס שמואל מק״י מזכיר מונע
 (״הדוקטור״) משה ח״כ למפלגה חברו
ה באו :הסיבה ברומניה. לביקור לנסוע סנ

.לרומניה. סנה הפליג עצמו יום תו ב .
שר־האוצר של דירת־השרד על הדיון שעת

 הכנסת, של הכספים בוועדת אשכול לוי
 מעשה כאדר יוחנן ד״ר חרות ח״כ סיפר
 קפלן אליעזר הקודם, בשר־האיצר שהיה

 את למנות בשעתו קפלן כשביקש :המנוח
 בכך יהיה לא אם הפרטית, כמזכירתו בתו
 לפועל הוצא המינוי ציבורית. מבחינה פגם
.פגם. כל בכך ראה לא שאיש לאחר רק . 
 השבוע שסיפר צור, זאכ שר־ד,חקלאות סגן

 החקלאי, הייצור הישגי על עיתונאים במסיבת
 :בטבלת־הייצוא זעיר פריט על גם פסח לא

 מדעיות למעבדות שנשלחו צפרדעים, 600
לצפר חצי־דולאר תמורת ובצרפת, בהולאנד

.זר. כמטבע דע,  אלוף לצה״ל הראשי הרב .
הת את השבוע הביע גורן שלמה משנה

 של גדוד להקים דתי חייל מהצעת להבותו
ב בשעת־הצורך, שיילחמו׳ תוקעי־שופרות,

 של נצחונו מימי ור,מנוסות הבדוקות שיטות
יריחו. בקרב בן־נון יהושע
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 את באיטליה שהשלימה הררית, חיה
 ל־ בקרוב תצא גיבורת־היוס, סרטה צילומי

בקארלובי־ווארי, הנערך הסרטים פסטיבאל

 צ׳כוסלובאקיה. ממשלת על־ידי הוזמנה אליו
 הצעת־חוזה שם לד, מצפה לאיטליה׳ בשובה
 של חודשית משכורת לה המבטיח שנתי,
 החוזה, על לחתום החליטה חיה ל״י. 1200

יס בארץ, עדיין הנמצא שבעלה, במקרה רק
.זאת, שנה למשך אליה להצטרף כים לעו .
 דה-סיקה וויטוריו מעוניין זאת, מת

 להסריט מנת על לישראל, מאיטליה להפליג
ה הגיבורה תפקיד את אסתר. •מגילת את

.לולוכדיג׳ידה. ג׳ינה תשחק ראשית . 
 התיאטרון שחקנית אל מגיע החל מוזר דואר

 הפרטיים שבחייה מרכוס, רהל הקאמרי
 לאחר אלתרמן: נתן של אשתו היא

 פירטו״ מודעות הדפיס הקאמרי שהתיאטרון
 המלי־ ״השדכנית כי נאמר בהן להצגתו, מת
 משחקת (אותה גאלאגר־לוי דוריס מרת זה,

 באולם ערב כל קהל מקבלת מרכוס), רחל
מכת השחקנית אל זורמים החלו מוגרבי״,

.מבקשי־שידוך. של בים ה הסופר . ש  מ
הש סיפר בני־אור, מלחמת מחבר שמיר,

 הרמטכ״ל אל שפנה לאחר שעות 24 כי בוע
 על דפי מעל גלוייה בשאלה דיין משה

 ד,־ לבית והזמינו שליח לביתו בא המשמר,
.זה. בעניין לשיחה ימטכ״ל  תיאטרון במאי .

 לפרסם השבוע נאלץ אלמז מיכאל זירה
 רפאל לשריראי מודעת־התנצלות בעיתונות
 למודעה בטעות הוכנס ששמו על הלפרין,

.זירה. על״ידי שאורגן אמנים נשף על  חד .
 קישון אפרים של חד־גדיא המדור בי

 שובו עד חודשים, שלושה לו לחכות ייאלצו
 ינצל אותו באירופה, קצר מסיור המחבר של

 ד־ ולכתיבת שם המוצגים מחזותיו לראיית
 האחרונים ימיו את שבועיות. שימות־מסע

 על אינטנסיבית לישיבה קישון ניצל בארץ
 כשהוא הגדול בעולם להופיע כדי שפת־הים

.כדבעי. שזיף ש בשבוע נתפרסמו כאשר .
 בארצות״ ביותר הגבוהות המשכורות עבר

 פרשן של משכורתו בתוכן בלטה הברית,
 לא שביקר מוראו, אדוארד הטלוויזיה

 על המפורסם סרטו הכנת תוך בישראל מזמן
 :האחרונה בשנה הכנסתו ומצרים. ישראל

חב מנהלי מהכנסות כמחצית ל״י, אלף 790

דולב אהרון מעריב נתב •

.וקדייזלר. פורד רות  של האחרון הקונצרט .
 הוקלט בירושלים האמפטץ לייאונל

 ב־ שידור תחנות 185ב־ להשמיעו מנת על
 שם העיתונאים אחד הציע ארצות־הברית.

.מעיר־הקודש״ ״ג׳אז : לתוכנית .  פחות .
 בבאר־שבע, ההאמפטונית לתזמורת היה מזל

 זוג־מכנסיים מחדר־ההלבשה נגנבו בו מקום
 נגרם הזדמנות באותה המנגנים... אחד של

 האט־ גליידיס המנצח, של לאשתו עלבון
 אל־הוזייל, סוליימאן השייך פטון.
הז בני־שבטו, מחצית עם בקונצרט שביקר

 התעלם באהליו׳ לביקור האמפטון את מין
ו שנעלבה האשה, של מנוכחותה לחלוטין

.המסיבה. את עזבה ח קצר ישראלי סרט .
 באר־ בטלוויזיה להצגה בעיקר המכוון דש,

 ייקרא הוא הקרוב. בעתיד יופק צות־הברית,
ה צלילי ואת הטלך, דוד של כינורו בשם

גימ עסרי הישראלי הכנר יספק כינור
ם... הצעי תחרות משתתפי 1500 מבין לי

 :בטוח מזל אחד לאזרח היה צה״ל של דה
 שהגיע יישרש מושב איש חטואל, חיים
 מיוחד לפרס זכה הוא האזרחים. בין ראשון
 להולנד טיסה כרטיס :סוליאתן חברת מטעם

 הבינלאומית. בתחרות ישתתף שם וחזרה,
 החדשות הסוליות בזוג אזכה שאני ״חשבתי

 התוודה. משתתף,״ לכל חילקה שסוליאתן
בהולנד.״ אותן לבלות אצטרך ״עכשיו
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ה הפרשן של חוברתו השבוע כשהופיעה
שרת*, משה על וילנסקי גחום מדיני
 עמודי־התווך על פרטים של שורה גם נתגלו

במשרד־החוץ.

לש ונאלץ ניתוחים שני שעבר פישר,
 באנקרה עתה סובל חמורה, דיאטה על מור

המוס הכנסת־האורחים בגלל רבים יסורים
 המאלצים התורכים, של האופיינית למית

מאכ של גדולות כמויות לאכול הציר את
.לו. מתאימים שאינם מזרחיים לים השג .
 לע- סיפר אילת, אליהו בבריטניה, ריר

 באו״ם הגורלית ההצבעה אחרי ישראל, תונאי
 של ״חבר כי היהודית, המדינה הקמת על

 מעתה :לי לחש הערכיות המשלחות אחת
 פרצו היום למחרת טובים.״ שכנים נהיה

.בארץ־ישראל. המאורעות  אשל, אריה .
 באוסטריה, ישראל של כללי קונסול לשעבר

תמ ישראל כי הציע כאשר פליאה עורר
 מן ומגנזיום, נחושת ברזל, לאוסטריה כור

ל באר־שבע״. ב״מדבר הנמצאים האוצרות
לתעש תמכור אוסטריה כי הציע זאת עומת

ממ כשחקרה גרוטאות־בחל. ישראליות יות
 לה נתברר האפשרויות, את אוסטריה שלת

.ברזל גרוטאות בעצמי, מייצאת ישראל כי . . 
באיס ישראל נציג לשעבר ארזי, טוסיה

 לדברי לדרום־אמריקה, לעכור נאלץ טנבול,
שסיר תורכיה, ליהודי שאמר אחת וילנסקי,

שנ רואה ״אני :תרומותיהם את להגדיל בו
ד.ענ־ ילך לא היטלר בלי היטלר. לכם חוץ

ג.—5 עמודים ראה *
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שפת־הים על וידיד• (ימין) קישון חד־גדיאי
הרחב לעולם שזוף בגב
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