
)בזע1ה פס\(ןי
 הוא בו למפא״י במאמר־תהילה דאיירי, הביזנס עורך אלון, גבריאל 9
 כל מתרכזים הטיל ״בסימן שלה: הבחירות לסמל הטיל את להפוך לה מציע

האדם.״ של תת־הכרתו על המשפיעים המיניים האלמנטים
 ל׳ האות להענקת מפא״י של התנגדותה על חפר, חיים הפיזמונאי ס

 לה יגידו רבתי באלף לא להגיד שבמקום מפחדת ״מפא״י הליבראלית: למפלגה
רבתי.״ ב־ל׳ לא

 מטאורולוגי? טיל מפא״י שלחה ״למה :ריפתין קובה מפ״ם, ח״ב 9
הרוח.״ נושבת לאן לבדוק ורצתה נגדה, האוויר שמזג ראתה היא

 עומדת שמפא״י להוכיח כדי נשלח ״הטיל נושא: אותו על מנוסי, דירי •
טילה.״ על

 ״בפרשה מפלגתו: של בחוג־בית אחדות־העבודה, עסקן אלמוזליכו, נתן •
 כל דחתה במערומיה וכשנשארה וחברתי, מוסרי סטריפטיז מפא״י הציגה

איסטניס.״
 טזזילי, אמנון צה״ל נכה של לתביעותיו בתשובה בן־גוריון, דויד 9

 עיוזר, היה אבינו אברהם גם יש, ״מה ראש־הממשלה: של בפתח־ביתו השובת
התלונן.״ לא והוא
 לישכת של עתונאים בסיור ראש־הממשלה, משרד מנהל קולק, טדי 9

ימינו.״ של הציונות היא ״התיירות התיירות:
 ״בעוד מנחל־חרוד: רחוק לא יזרעאל, בעמק באסיפת־עם אלון, יגאל 9

 הרי וללקק, ברך לו לכרוע שסירבו אלה מקרב לוחמיו את בחר שגידעון
העליונה.״ על קרובות לעיתים הינד, המלקקים של ידם בימינו

 הוא הירוק שהח״כ חשב העבודה, מלישכת
 להגיע עומד קינן עמום . . . המלצר
 לביים כדי הבא, החודש בתחילת ארצה
 הציע הוא התיירות. לישכת עבור סרט
 עתה ורק שנה, לפני עוד הרעיון את

 אחד . . . אותה לבצע ההזמנה את קיבל
 העומדים הישראליים הסרטים תריסר מחצי
ש חבורה הסרט הוא קרובה הפקה בפני

 יביים אותו פוצ׳ו, של ספרו לפי כזאת,
 בית־ קיבוץ איש חבצלת, זאב הבמאי
 של לאישורה התסריט הוגש כאשר אלפא.

 שם שונה הישראלי, הסרט לעידוד הוועדה
 אשר הפלנו״ח? את פירקו למדוע התסריט

היש הסרט עידוד על הממונה הירשכרג,
 כסרט הסרט• את יאשר לא כי הודיע ראלי,

השם. שוב ישונה שלא עד ישראלי
★ ★ ★

קה שי שר הפרם
 התיזמורת על המנצח ציפרס, תומאס

 הופעות את המלווה הישראלית הפילהרמונית
 טוטי, פא! קוזי באופרה האורחים הזמרים

 ההצגה. של הבמאי גם אלא מנצח רק אינו
 על הזמרים עם ורב פרט■ כל על מקפיד הוא

 נוכח לישראל, הגיע כאשר תלבושותיהם.
 כל את לו הכינו לא התיזמורת שאנשי

בצל לשוק בעצמו וירד הדרושים האביזרים
 החפצים רוכלי אצל במה אביזרי לקנות אל,

המש את לשרת משתלם . . . המשומשים
 לכך הוכחה היכולת* גבול קצה עד טר

 העתונאי של באורח־חייו לאחרונה ניתנה
 חזר רק כן־פורת. (״שייקר,״) יישעיהו

 שייקה יצא בעולם, מסעו בעת ביג׳י חי מל
 לא הנסיעה במוסקבה. הסרטים לפסטיבאל

 על־ידי אלא עתונו על־ידי או על־ידו מומנה
 ניתן שירותיו, עבור כפרס החוץ. משרד

 כמלווה לפסטיבאל, כרטיס־נסיעה לשייקה
. שם שיוצגו הישראליים לסרטים . ב .

 של קרנם להרמת מפא״י נקטה חדשה שיטה
 איש מהם אחד לכל הצמידה היא שריה.

 אהרון מנהל כך מיוחד. ציבור יחסי
 והתעשיה; המיסחר לשר הפירסומת את גפן
 ככור המשטרה, לשר צמוד פיניקס דני

 עוסק ליש יהודה ואילו שיטרית:
 יוספטל. גיורא העבודה, לשר בפירסומת

 משכורתם מקבלים אלה שפירסומאים למרות
ל הוא עבודתם עיקר הרי המדינה, מקופת
 באסיפות אדוניהם דברי על לעתונים הודיע

 סירב שדבר אחרי . . . מפא״י של הבחירות
 יונתן המשורר של תשובתו את להדפיס
 ב־ שפורסם עליו, למאמר־ההשמצה רטוש

 גרוד׳ שלמה המבקר על־ידי זה עתון
 מאמרו את רטוש יונתן הדפיס זנפקי,
 עתונאים, לסופרים, שלחם טפסים, באלפיים
 את רטוש מסיים ואנשי־ציבור. קיבוצים

 להשפעת ביותר חושש אני ״אין תשובתו:
 על וכמוהו גרודזנסקי מר של דיעותיו

ו חושש הוא אולי הצעירים, ואחי בני
 נכדיו על והרגשותי דיעותי להשפעת חושש

 מכאן אולי — בניו על לא אם לפחות,
 מדי . . . חינם״ הזאת המשונה המרירות

 אמנים מתאספים הצהרים, אחרי שישי יום
 ועוסקים קליפורניה, במסעדת ופוליטיקאים

סיסמאות־בחירות המצאת חדש: בתחביב
 התאספה האחרון שישי ביום למפלגות.

 מר״ כני אחדות־העבודה, איש סביב חבורה
״ח כמו: בחירות סיסמות והמציאו שק,

״לא או: מפ״ם!״ בעד הצבע — בדם סוך

 הפל־ של הפוליטרוק מדיח!״ אם כי משיח
 אולם מהספורט. הוא אף נהנה לשעבר, מ״ח

 עבור סיסמה כיכר שאול לו הציע כאשר
 — וטף חולים ״זקנים, בנוסח: מפלגתו

ה את ועזב בני התרגז ת״ו״, מצביעים
שולחן.

★ ★ ★

ברגמן וא־נגמר גילדה
 גילדה עומדת חודשי־מאבק, 18 אחרי
מ להתגרש לשעבר, מחליקת־הקרח דורן,
 נקבע בבית־המשפט סולל. עמיחי בעלה

 שבקרית הזוג בית את תקבל גילדה כי
 אותו ל״י, אלף 15 של סכום וכן אונו,

הגדול, בנה עבור כקרן להפקיד תצטרך
 של הקטן בנה באנגליה. ללמוד שיצא שון,

 והיא עמיחי של הוריו אצל ימצא גילדה
 בינתיים שתרצה. עת בכל לראותו תוכל

גי עקב לשנות שהחליטה גילדה, נשארה
 חסרת לדומיניק, הפרטי שמה את רושיה

חיפוש תוך־כדי עבודה. מחפשת פרוטה,
 הקולנוע לבמאי מיכתב גילדה כתבה עבודה

רוצה שהיא ברגמן, אינגמר השבדי,
 במשך קולנוע במחיצתו וללמוד אליו לבוא
 גילדה לו הציעה כתמורה חודשים• כמה

 במיכתב־ ילדיו. לחמשת סיטר בייבי להיות
פר ביקש ברגמן, לה ששלח תשובה

 שתוכל כך על חולמת גילדה נוספים. טים
 סרט זהו התחילה. בו הסרט את להשלים

 על המספר הכחולה, והציפור ג׳ודי בשם
 לחברת ובורח מבוגרים בחברת הבוחל ילד

 ״אני בנד״ כמובן, הוא הראשי השחקן חיות.
 ישראל את שייצג הסרט יהיה שזה בטוחה

 הבאר,.״ בשנה בקאן הסרטים בפסטיבאל
 ידידיה יוכלו השבוע אגב, גילדה. אומרת
 האנגלי השחקן זהו הקודם. בעלה את לראות
 קייב, רחל חטאי בסרט המופיע מור, רוג׳ר

 את לגנוב כדאי לא . . . בתל-אביב המוצג
 נערים שני כרמן. כני הזמר של הקטנוע

 הקטנוע. את גנבו הם השבוע. בכך, חשו
 לסייר חברו עם יצא בכך, בני כשהרגיש
 קט־ על השניים את ראה העיר, ברחובות

כשהת בהם. והיכה אותם עצר הוא נועו.
 שכר-שכירות־ ל״י 30 מהם דרש אוששו,

 כל לקח כך אחר ודמי־חיפושים. האופנוע
 להן יש צרות איזה ושאל לאמו מהם אחד

 שבנה התלוננה אחת אם שלהן. מהילדים
 לחזור עליו פקד ובני הביתה מאוחר חוזר

 השניה האם בלילה. 11 עד יום, מדי לביתו
 ציודה ובני ספרים קורא לא שבנה טענה
ל הבטיח הוא לשבוע. ספר לקרוא עליו

 לברר כדי לשבוע, אחת אצלן לבקר אמהות
 אחר־ התחייבויותיהם. את מקיימים שהלדים

 על התלונה את לבטל למשטרה נסע כך
 לאוהדי משמחת בשורה . . . הקטנוע גניבת
ב השמיני (היום מארק הפולני, הסופר
 אשתו, בישראל. שהתאהב חלאסקו שבוע)

 זימן, סוניה ה,גרמניה שחקנית־ד,קולנוע
 מארק היה זו חשובה סיבה בשל ללדת. הרה
 מכונית עם יחד ישראל את לעזוב מוכן

 האוניה על עלה הוא אבל שלו. הספורט
 גנב בנמל — וחולצתו מכנסיו רק כשעימו
ש־ מתברר . . . מזוודותיו את מישהו

 דחתה גרמי, רות התל־אביבית, ר,יפר,פיה
 בגלל אלא חוסר־אהבה בשל לא נשואיה את

 הוא כי שכחה אשר תאריך באב, תשעה
 להינשא עומדת היא העברי. בלוח קיים
יואל הפירסומת, לאיש שבועיים בעוד

נוימן.

15 - מפא׳׳י = 10
 לכנסת לבחירות הוגשו רשימות עשרה חמש

 הקודמת). לכנסת 26 (כמקום החמישית
חמס: מפא״י צועקת זאת ככל  

 (״וכי להמונים״ ״אשליה ״שערורייה", ״פיצול",
 כעיות לפתרון שונות תכניות עשרה חמש יש

?״). המדינה
ת אך מ א _ ה

_ שהוגשו הרשימות 15 מתוך
מפא״י. של הן 5

עצמה. מפא״י .1
תימנית. רשימה בתור מפא״י .2
ישי. מר של דתית רשימה בתור מפא״י .3
ערבית. רשימה מפא״י .4
שנייה. ערבית רשימה מפא״י .5

 לפתרון שונות תכניות המש למפא״י יש וכי
המדינה? כעיות
לב! שים

 הפיצול ומעשי כגרונה האיחוד רוממות - מפא״י
כידיה.
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 הפרסים הגרלת תתקיים
 במפעל. לחוסכים

 חוסכים להשתתף זכאים
בתאריך אשר במפעל,

317.61 9
₪

_1ו

 לסך חסכתם יגיע
 לפחות, ל״י 1,000.—

 כזכאים נקבעו טרם
 בפרס זכו ולא לשכון,
הקוד בהגרלות עיקרי
מות.
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