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מאנגליה. מעולים מורים
דרגות מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, קורסים ב)

העברי. הכתיב לשיפור מיוחד וקורס הידיעות
יסודיים בתי־ספר לתלמידי וצרפתית לאנגלית קבוצות ג)

ומתקדמים. מתחילים תיכוניות) ותיכוניים(ה׳־ח׳ יסודיות) (ג״ח׳
ם י ט ר ! פ ה מ ש ר ה ר). ליום (פרט בערב 9־3 — לפנה״צ 12־9מ־ ו

אנשים
חדשיס צדילים

 היכל בפתיחת המפוארת החגיגית האוירה
 הממשלה, ראש את רק לא בילבלה התרבות

 שנערכה במסיבת־הגן רעיתו. את גם אלא
ח ניגשה הגאלה, קונצרט אתרי בקריה, ל  פו

ץ רי גו ־ ה והמנצח הקומפוזיטור אל כן
 שיצירתו יטריף, נועם הצעיר ישראלי
 הפתיחה, בקונצרט נוגנה למועד אקדמות

הנבוך נועם אתה?״ ״מי אותו: שאלה
 לא פולה הקומפוזיטור..,״ ״אני השיב:

 אותו: בירכה דבריו, את לסיים לו נתנה
 באותה . . . בלוך?״ מר שלומך מר, ״או,

ד הממשלה ראש שוחח מסיבה ף דוי  כ
ון רי  בפניו שציין מאמריקה, אורח עם גו

 השיב לישראל. לעלות מתכונן אביו כי
ב צעירים לאנשים זקוקים ״אנחנו ביג׳י:

 דבריו לתוך נכנסה כאן. לזקנים.״ לא מדינה,
 אתה מה ״אז בחיוך: לבעלה שהעירה פ^לה,
 המינויים בקונצרט . . . כאן?״ עושר,

 בעת הפילהרמונית, התזמורת של הראשון
 לכינור הקונצ׳רטו של הראשון הפרק נגינת

 הכנר של בכינורו מיתר פקע לפרוקופייב,
ק רן. איז ט  את תפס נבוך, לא שמרן ש
כי בתזמורת הראשון הכנר של כינורו  צ

ל, ט פ ההפ אחרי רק בנגינה. והמשיך ה
 תקרית . . . האישי בכינורו לנגן חזר סקה

ברנש ליאונרד למנצח אירעה אחרת
 התזמורת שעמדה קונצרט לקראת טיין.
 התזמורת חברי כל קיבלו בחיפה, לערוך
 ללא בחולצות, רק להופיע שעליהם הודעה

ל שכחו למנצח רק החום. בגלל ז׳קטים,
תז על לנצח החל ברנשטיין זאת. הודיע
 צווארונים עם בחולצות מנגנים של מורת

 כעבור ומזיע. בפראק לבוש כשהוא פתוחים,
 הקצרות, ההפסקות אחת בעת מספר, דקות

 את הוריד המנצחים, מדוכן ברנשטיין ירד
 את חפת העניבה, את הסיר חליפתו, מעיל

 התזמורת על לנצח וחזר חולצתו, שחזלי
 על ביותר הקטלנית הביקורת את . . .

 מתח ׳טמיר ודס) בשר (מלך משה הסופר
 על לעתונאי בספרו עצמו. הוא השבוע
מא בינתיים לו קורא שהוא החדש מחזהו

 שהפעם לי ״נדמה שמיר: טען לזד, גדות
 . . . ממש״ מחזה לכתוב סוף־סוף הצלחתי

 אודות בניו־יורק. אלה בימים שהופיע בספר
 טום• ארתורו המנוח המנצח של חייו

 האיטלקי העתונאי המחבר, מגלה קניני,
 של דרכו על האמת את סאקי, פיליפו

 כה עד המנצחים. דוכן אל הדגול המנצח
 הופעת בעת ,1886 בשנת כי ידוע היה

 חלה דה־ז׳נירו, בריו סקאלת לה להקת
 וטוסקניני האופרה, תזמורת של המנצח
 את לידו נטל צעיר, צ׳ליסטן אז שהיה

 היא סאקי, לפי האמת, הניצוח. שרביט
 קונצרט. לאותו הופיע לא כלל שטוסקניני

ב בחדרו נערה עם באהבים התעלס הוא
 כדי החדר את לפרוץ צורך והיה מלון,

המנצחים. לדוכן בכח להביאו ★ ★ ★
ה111׳ מנגינת

 הפרופסור ספק ללא היה השבוע גיבור
הו הירושלמי עי ש . י ץ׳ בי בו  ליבוביץ׳ לי

 בין היחסים מערכת על בתל־אביב הרצה
 במדינה, השופטת לזרוע המבצעת הזרוע

 המשפט מערכת על חריפה ביקורת מתח
חדל האחרונה בשנה כי ציין בישראל,

 הבלחי• הזרוע את בשופטים לראות האזרח
 תגובת על בדברו המשטר. של משוחדת

 השופטת של לפסק־דינה המשפטי היועץ
 ציין שטינברג, בפרשת שמיר מינה

 כי אכריז בכייסות׳ אתפס ״מחר :,ליבוביץ
 ל־ ואמשיך הביתה אלך טעתה, השופטת

 האשים ,30 עמוד פרשת על בדברו כייס.״
הי יחזקאל את ליבוביץ׳  בהעלמתו: ס

 קיום של העקרון לי ידוע מדע ״כאיש
 שהוא משמע 30 עמוד נעלם אם החומר.

 על־ידי שנגנב משמע נגנב, אם נגנב.
 בגנותו דיבר עמוד אותו הישיר. המעונין

 דן הפזמונאי . . . השוטרים״ ראש של
 באירופה, ממסע השבוע שחזר אלמגור,

ב לו שאירע משעשע מקרה על סיפר
 ותעה דן הסתבך הימים באחד פאריס.

 לאחד להכנם החליט הוא הכרך. ברחובות
 הוא נמצא. הוא היכן לברר המשרדים,

 ״רבותי, ואמר: שראה הראשון למשרד נכנס
 אולי שלכם, בעיר ורגלי ידי את איבדתי
 שמעה החייכנית הפקידה למצאן.״ לי תעזרו

 המדפים, על משהו לחפש החלה דבריו, את
 נמצא הוא כי לו התברר דן, של ולתדהמתו

 . . . אבודים חפצים להחזרת במשרד
 לזמר אלמגור דן גרם אחרת אי־נעימות

 של החיקוי לקטעי סביר. צדוק החקיין
 ישראליים אמנים מחקה הוא בהם סביר,

 הזמות על פארודיה אלמגור חיבר שונים,
 קול ברדיו תשמע ״אם :יערי שרה
 / טטרי אדם אוכל של כמו / צרחני

.יערי שרה רק זו / תחשוש נא אל . . 
 במצו גבוה הכי לטון מגיעה כשהיא

 / בחפירות החיילים משתטחים / הקולרטורי
 אחרי הסורי.״ מהגבול מטוס שזה וחושבים

 גברת סביר אל ניגשה מהופעותיו אחת
 מהפרודיה, מאוד ״נהניתי לו: והודתה הדורה

 שרה זו היתר. צורחת.״ אינני באמת אבל
 רק קולה את שמע שסביר עצמה, יערי

 הבימה שחקן השבוע כשערך . . . ברדיו
 לאורחיו, קבלת־פנים מרגלית מאיר
 לפתע לקפה. רותחים מים אשתו הכינה

 לכוויות לה גרם רגליה, על הקומקום נפל
 ״זה התאוננה: לחבורה, כששבה קשות.

 עדיין זה ״אם מרגלית: ענה בוער!״ נורא
 . . . האש״ למכבי לקרוא עוד אפשר בוער

 כג* לאברהם שאירע מבדח מקרה על
 מכבי של הכדורגל קבוצת שוער דורי,

 הפועל למסע משנה כשוער שצורף תל־אביב,
 שחזרו הקבוצה חברי סיפרו תל־אביב,

 רק משחק. באף שיחק לא אברהמלה לארץ.
 נפגע הפאריסאית רסינג קבוצת נגד במשחק
 ועמד ממכה, חודורוכ יעקוב השוער
 בגדי את הסיר בנדורי מהמגרש. לרדת

 להחליף המגרש ׳לאורך רץ שלו, האימון
 התאושש לשער שהגיע עד חודורוב. את

 ברגלו. שריר כיווץ בנדורי ואילו חודורוב
 במחיאות־ אותו קיבל כשהקהל הופתע הוא

 השוער שהוא השבו כולם סוערות. כפיים
. . . אותו החליף שחודורוב הנפגע

 לפני שנערכו נציגים, באמצעות הנשואים
 והבמאי דורן סופיה בין מספר שבועות
ה הכנסיה על־ידי הוגדרו פונטי, קרלו

מ כבלתי־חוקיים, הותיקן בעתון קתולית
 הקתולית והכנסיה גרוש הוא שפונטי אחר
 ״כל סופיה: תגובת בגירושין. מכירה אינה

 הוא לפונטי. אודות הוא היום לי שיש מר,
 כך ומשום בחיי, שאהבתי היחידי הגבר

להתחתן.״ יכולתי שעמו היחיד הגבר גם

העזבוע (ן■1פס
של מאוד חשוב ״נציג בן־גוריון: דויד על ליבוביץ׳ ישעיהו פרופסור •

.בישראל היוונית התרבות .  הכרמל.״ בשוק ירקות רוכל של ערמומיות בעל .
חך...״ מבחיל ״יצור סהר: יחזקאל על מגו  ״באלאגאן העשור: חגיגות על ו

״בינלאומי . . ׳ .

 פגישת על לידיעה בכותרת ״דבר", של המדיני סופרו אשד, חגי •
 לאופיר, ביחס לארצות־הברית, ישראל בין הבנה ״הושגה דאלס: עם מאיר גולדה

הערבית.״ הסחטנות של

לישראל: ב׳ צרפת בין הכדורגל משחק בפתיחת אין, זלמן החינוך שי
ברגליים.״ דיסהרמוניה יש אם חשוב לא בלבבות, הרמוניה יש ״אם

 היהודית המגבית של התעמולה סרס על שריק, יוסף הקולנוע מסקי •
 ״לוא בתל־אביב: ארנזון־דוד בקולנוע יומיים שהוצג לדני, האפס שעת המאוחדת,

 סרט רוכש הייתי סעוד, המלך של או נאצר עבדול של התעמולה מיניסטר הייתי
 שחקלאים מוכיחה, זו נדירה אמנות יצירת כי כולו. העולם בפני אותו ומציג זה

 הממשלה ראש לשכת ושפקידי וחסרי־ישע׳ מבולבלים, חסרי־חקוה, טמבלים הם יהודים
מהם.״ טובים אינם
 האלה ״הדגמים החדשים: דגמי־המכוניות על טבת, שבתאי העתונאי •

 דודג׳, של האחרונים מהדגמים מתחשמל אינני בעיקר כטופס. יבש אותי משאירים
 שמלאו הפרפר נקבת את לי מזכירות אלה ירכיים רחבות משאיות וקוייזלר. פליימות

מאחור.״ בהן להביס מנומס זה אין פשוט ביצים. להטיל ימיה
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