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אנשים
שומן עודד

 מזמן לא הוסר בצריפץ הסוכנות ממחסני
 השאר, בין באנגלית, כתוב חיה בו שלס,

 השבוע פלשתיין. פזר אייג׳נסי נ־ואיש די
ד הממשלה ראש הסיבה: נודעה ך דו  ב

ץ, רי  שלח במכוניתו, במקום שעבר גו
 ביקש בו לסוכנות, אדיב מכתב אחר־כך

 המדינה נמצאת בדיוק מקום •באיזה לדעת
 להיות מתכבדים שאתם פלשתיין, הזאת,

ס של פרקליטו . . . שלה״ הנציגים מו  ע
ץ, רי גו ־  סען כספי, מיכה עורך־הדץ בן

 אליהו של המוקדמת עדותו שמיעת בשעת
תש התביעה כי השבוע, שנערכה ספקסור,

 התכוונה המתנדבים ששורת להוכיח תדל
 האב. את אלא הבן את לא להשמיץ בעצם

ר השופט כך על לו ענה ״ ף ד ס  :לם יו
 מאד רע יהיה זה זאת, להוכיח תצליח •אם

 אף יקבל לא הוא שלך. הקלייאנס בשביל
הני הוא שלא יתברר אם פיצויים, פרוטה

. זוק״ ש ניהוזיס, האמריקאי השבועון . .
ה לרב־אלוף שערו את השבוע הקדיש ש  מ
, ן י  שאיננה אחת, בת לרמט״כל הוסיף די

 בנית־ ככתוב בנות, שתי במקום קיימת.
 ושני (יעל) אחת לבת אב הוא דיין חיק,
 טוענים, הולכי־רכיל . . .ואסף) (אהוד בנים

 המלווה מסתורי מיוחד״ •סופר אותו כי
ח לשעבר שר־החוץ את ש ת מ ר  בכל ש

 כתבות משם ושולח הרחוק במזרח מסעותיו
 כל על הגלות כאורך וארוכות מפורטות

 דבר לעיתונים והיקר והכבוד קבלות־הפנים
 עיתונאי־לשעבר אלא איננו פוסם, וג׳רוסלם

 שרת כשיחזור אגב, . . . שרת משה בשם
 תחת חדשה, דירה למצוא עתיד הוא לארץ,

 אמפל חברת נטש. שאותה דירת־השרד
 גג גבי על למענו דירה בבניית כעת עוסקת

 טלבייה בשכונת בלפור ברסוב בית של
 מחיר את לשלם התחייב שרת בירושלים.

 זכה חדש לכינוי . . . שנים 10 תוך הדירה
ף מפא״י ח״כ השבוע ס גי, יו מו ל ש א
 בגלל לא ״אתאיסט״, לכנותו החלו חבריו

ב המרובה עיסוקו בשל אלא אפיקורסותו,
. אתא בבית־החרושת השביתה פרשת . . 

ה רמת־גן עיריית ראש ר כ צי ם א ני רי  ק
 להיפטר כדי וונוס, במכון סיפדל לקבל החל

 העיתונאים: אחד כך על אמר מעודפי־שומן.
 מ־ יותר עוד עשיר שקריניצי מוכיח ״זה

 להיפטר ברצותה אמריקה, ארצות־הברית.
 לישראל, בזול אותם מוכרת שומן, מעודפי

 שיקחו כדי ביוקר משלם קריניצי ואילו
ממנו.״ אותם
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ת את לאחרונה שהסעיר וזיכוח החב מו
 לתכונו־ במישרין נגע בירושלים הגבוהה רה

ה של הגופניות תיה ק כנ ו טו, י טי ־ ז רו  ב
ה היוגוסלבי. המרשל של (השניה) אשתו

 בחר שמשרד־החוץ אחת נתעורר וויכוח
 המשלחת על-ידי לה שנמסרה אישית, במתנה

 ומאסיבי. גדול ענק בירושלים, הכנסת של
 כזה גדול ענק כי טענו הגבירות מן כמה
 הטוב. הטעם את הולם ואינו מדי בולט
ל יובנקה, כי טענו אחרות גבירות ואילו
בע היא הפרטיזנים, בצבא רב־סרן שעבר

כ לענק שיתאים ומפותח מלא גוף לת
. זה .  החשבונות כל לחיסול שקרא לפני .

 עיכל עוד שעת־החירום, בגלל הפנימיים
 שהועלב העלבון תוצאת את בגין מנחם
 טען כאשר בכנסת, בן־גורידן דויד על־ידי

 על דמעות־תנין שופך שהוא ראש־הממשלה
 שכניו לדעת כי מספר בגין צה״ל. חללי

 אשתו, גם וכי סיד״, כמו •החוזיר בכנסת
טע בטלפון, התקרית אחרי מיד דיבר עמה

 לפני שיום ראה בגין כרגיל. אינו שקולו נה
ב אמר כאשר התקרית, ק ע ן י  שהוא חז

 כמוהו, החללים על מתאבל שבגין מאמין
 מאיר, גולדה לשכנתו, בן־גוריון אמר
 ידה את שמה גולדה ואילו נכון!״ לא •זה
בכך הבחין בגין להרגיעו. כדי כתפו על

 יושב אני הבוחר ״בפקודת שכדבריו מאחר
 שזכה אחרי הכוונה: בן־גוריון״. מאחורי
 עבר האחרונות, .בבחירות קולות לתוספת
 כמעט באמת שנמצא למקום הקודם ממקומו

ל ברמזו . . .ביג׳י של גבו מאחורי מיד
 כאדר יוחנן את הציג בו בגין, של נאומו

 שר־הבריאות התלוצץ הבא, כשר־האוצר
 - בכנסת: בנאום כרזילי ישראל המפ״מי
מוש אחווה שוררת הקטן לאיש ״בדאגה

 והתעשיה המסחר שר שהיה מי בץ למת
 לעולם יהיה שלא מי לבין ברנשטיין) (פרץ

 באדר)!״ (יוחנן שר־האוצר
★ ★ ★

חד ה א ח פ ש מ ב
 לעשות עומד במינו מיוחד תיאטרוני נסיוץ
 מאידיש שעבר טורקוב, זיגמונד השחקן
ה התיאטרון במת על כבר והופיע לעברית
ל החליט הוותיק והבמאי השחקן קאמרי.

 יותר לא יופיעו בו תיאטרון־זוסא, הקים
 תי־ למען הזמין טורקוב שחקנים. מחמישה
 אך מקוריים, מחזות כמה החדש אטרונו
 זה את להציג עומד הוא ראשון כמחזה

 יר בו מתורגם, סיני מחזה בשנחאי, קרה
ו סמסונוב תמרח גם מלבדו פיעו

.ינאי מאיר .  במאכלים עמוקה הבנה .
 חיים המשורר השבוע גילה ובמשקאות

יי על מקיף מאמר בלנזרחב שכתב גורי
 הוא כי גם זאת בהזדמנות הזכיר אך נות,

 ממשלת ראש . . . לגבינות״ •חולה־אהבה
 השבוע שיגר ניחרו ג׳ואחר״לאל הודו

 אולסכנגר, עימנואל לד״ר מכתב־תודה
 ההינדי הדתי האפוס את לעברית שתירגם

 אולם־ סיפר זאת, בהזדמנות בגחחאד־גינוח.
ל כי ושזוף, גבה־קומה צנום, שהוא בנגר,
 הודו. ליליד וחשבוהו בו טעו קרובות עתים
 שאל מהודו, אורח עם פעם ששוחח לאחר
 השיב נולד. בהודו עיר באיזו הלה אותו

הי ההודי כששאל ״בגראיובד״״ אולסבנגר:
קילו 15 •במרחק השיב: העיר, נמצאת כן

 השבוע שראה עיתונאי . . . מווילנה״ מטר
 בשעת־ עומד פסח יונה מפא״י ח״כ את

 עם ארוכה שיחה ומשוחח מאוחרת לילה
 תוכנית ״זוהי העיר: גלאנץ, לייכ החזן

 הקומפוזיטורית . . . ובצליל״ באומר מפא״י
 המשורר של אחותו שלונסקי, וורדינח

 פגשה כי השבוע סיפרה שלונסקי, אברהם
ה האמריקאי במאי־הקולנוע את באירופה
 את הביע והלה וויילדר כילי מפורסם

תס יימצא ״אם בישראל סרט לצלם רצונו
 מרץ חנה השחקנית . . . מתאים״ ריט

 הבוקר שעות את מעתה להקדיש החליטה
ב כסטודנטית ונרשמה סדירים ללימודים

. תל־אביב אוניברסיטת .  משה הבמאי .
הוז מסקין אחרן הבימה ושחקן חלדי

 על היהודי חתיאסרון בחגיגות להשתתף מנו
 במלאת בבוקארשס, גולדפאדן אברהם שם
 באר״ שוהה בעודו . . . להקמתו שנה 80

 מוסיג־ יגאל הסופר התחיל צות־הברית,
ל שיהיה חדש, תנ״כי מחזה בכתיבת זץ

כה״. עד שכתבתי ביותר הטוב •המחזה דעתו

י ז נ י ב י ל ג ;
 חדעוה הגזרה

יגטן: המחיר אך
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המשחון פידסת

 שעה הפיז׳מד״ משחק בהצגת ברמודגן רמה אולם את שמילא לקהל נגרמה רבה הפתעה
 ארז, יחיאל הצעיר, צבעונית. פיז׳מה לבוש מזוקן, צעיר הבמה, על ולא באולם, שהופיע
 הקומדיה להצגת שיופיע חברים כמה עם התערב ני ביישני בחיוך דורש לבל הסביר

ל״י. 25 של בסכום זה מבצע בעזרת זכה לה, המתאימה בתלבושת לבוש כשהוא המוסיקאלית

מ הזח העולם ♦13


