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ה בעל הפרופסור השבוע נשאל כאשר
 על־ידי כובד מארטין הבינלאומי, שם

של פנים, אל פנים הדתי השבועון כתב
 אישי של פניה על דעתו מה שמיר, מה

המו ברית יהודי בעניין לחרושצ׳וב הרוח
פרו ״ידידי, הישיש: הפילוסוף השיב עצות׳
 בהיותו נהג איינשטיין, אדכרט פסור

 הופיעה בו כרוז, כל על לחתום בגרמניה
 ותינוק גאון היה ואכן חירות. המילה
 השבוע שעסק אחר רוח איש . . . כאחד״
להיס המרצה היה המועצות ברית בעניני
 יע־ ד״ר תל־אביב, באוניברסיטת טוריה

 שלמה, שנה של סירוב לאתר יעבץ. קב
מ תלמידים מספר לשחרר המרצה הסכים
 על יעבץ ענה הרוסית. השפה לימוד חובת

 בדיעותיהם ידועים שהיו תלמידיו שאלות
ב להבדיל שתוכלו *רציתי השמאליות:

 . . . ווולגוגראד!״ סטאלינגראד בין מקור
שקו היתה יותר, רציניות תרגום בבעיות

 כלה הירושלמית, עורכת־הדין השבוע עה
 מ־ חלק בתרגום שעסקה בעת מיכאלי,

 אב־בית־ אייכמן. אדולף של פסק־דינו
 על למיכאלי שהעיר לנדוי משה הדין,

ברו לתשובה זכה בתרגום, מילולי אי־דיוק
 אשה, כמו היא התרגום *מלאכת מפיה: רה
 . . . נאמנה• לא היא יפה, היא אם

 רוזכלט אליאנור האמריקאית, העסקנית
תכ ובתכנון בביצוע השבוע עסוקה היתה
בתכ הציגה היא בישראל. הקשורות ניות
 שני האמריקאית בטלויזיה הקבועה ניתה

ההס על והשני דגניה על האחד סרטים:
 בביקורה העסקנית דנה זמן באותו תדרות.
 זינדר, צבי עם וסיכמה בישראל הקרוב
ב שתכין הישראלי, ההסברה מינהל מנהל

 על שעה של באורך טלויזיה סרט ישראל
 . . . בירושלים הדסה החדש בית־החולים

 נכג־ יצחק ד״ר החדש, המדינה מבקר
 צדדי רב אופי בעלת אישיות הוא צאל,
 כללי קונסול פעיל, דתי עסקן הוא ביותר.

 יושב- ,כלכלן משפטן, בישראל, שוודיה של
 של המנהלים וועד וחבר הדואר בנק ראש

 מבקר לתפקיד היבחרו לרגל רבים. מפעלים
 המרובים תפקידיו את נבנצאל מנה המדינה,
הבינ המסחר חברת על במיוחד והתעכב
 את בקרוב שתחוג הולינדר קונצרן לאומית,

 בסיפוק: החדש המבקר ציין המאה. יובלה
עס מקיימת הבינלאומית שהחברה ״למרות

 החברה סניפי סגורים ארצות, 20ב־ קות
 תקרית׳ . . . השבת״ ביום העולם בכל

 הנודדים לצמד השבוע אירעה נעימה בלתי
 סלזר ואשר פיין אריה הפופולארי,

 בחגיגות להופיע הוזמנו השניים בטבריה.
 במקום, ההסתדרות של 41ה־ השנה יום

לוע עם שירי בזר תכניתם את והתחילו
 הראשונים, השירים תום עם מיד זיים.
 צחר משה טבריה, עיריית ראש מיהר
 בהפגנתיות. אותו לעזוב במקום, שנכח

 את האחראי להם הסביר התכנית בסיום רק
 שרתם שלא מפני יצא ״הוא העזיבה: סיבת
ועמל!״ הסתדרות שירי

★ ★ ★
ירקן מול ־ן1גירומ
 כן־ משה השבוע נראה מאוד כועס

ה, ד הו  בךיהודוז מלון של לשעבר בעלו י
 של כתבתו בשל התעורר כעסו בחיפה.

 בה בידיעות־אזזרונות, רייזמן יהושוע
 עד כירקן, בן־יהודה של עברו על סיפר

 בן־יהודה טען מצליח. לאיש־עסקים שהפך
ש שכתב לי איכפת *לא רייזמן: כנגד

 הגירושין, בעד לאשתי אלף מאה שילמתי
ביקשתי לא אבל יותר. ששילמתי למרות

 את וינתח פסיבואנאליזה לי שיעשה ממנו
 עיתונאי לשאלות . . . שלי״ הנחיתות רגשי
 בן־יהודה: ענה הגירושין סיבות על אחר

 . . . שנים״ 35 אחרי לנוח רציתי ״פשוט
 הנבחרת מאמן מיהר לגמרי אחר בכיוון

 סימפוזיון שעזב מאגדי, גיולה הלאומית,
 לנמל־התעופה ומיהר הכדורגל בעיות על

 ארית, אשתו, פני את לקבל כדי בלוד
 היעדרות. חודשי כמה לאחר ארצה שהגיעה

 לא תרגום הנחפזת: לעזיבה נוספת סיבה
 הלאומי, שתורגמנו לאחר דבריו של מוצלח

 עסוק היה כן־שלום ם אכרה העיתונאי
. בא ולא .  להופיע ההזדמנות את ניצל .

 תל־ והפיעל ישראל נבחרת בלם בציבור,
 בקשר שהעיר לכקוביץ, אמציה אביב,

 שאומרים אלה ״לכל האחרונים: למשחקיו
 אני כדורגל בשביל מדי זקן כבר שאני
 בן אהיה שבועיים שבעוד להודיע רוצה

. ״24 .  ה־ לסבול עלולה כבדה אבידה .
 יהודה יעבור כאשר הירושלמית בוהימה

 שדה יצחק של שלישו מרמרי, (יודל)
אד מנהל לתפקיד האוכלוסין מפקד ומנהל

 יודל בתל־אביב. בא־ניברסיטה מיניסטרטיבי
ל נוהג היה לירושלים בנאמנותו הידוע
 שחזר פעם כל לעירו חיבתו את הסביר

 אלתרמן, את ״ראיתי בתל־אביב: מביקור
 מהם חוץ אבל ברגנר יוס׳ל את ראיתי
 השיפורים . . . לכולם״ כולם שם דומים

עלו הירושלמי בכחוס במועדון והשיכלולים
 יאבד אם בעיר נוספת לאבידה לגרום לים

 אבר־ העיר המקורי. צביונו את המועדון
 בכחוס: לבעלי ניצן בעל שקדי, הם

 אם שיכלולים. ולא רפת צריכים ״בירושלים
 . . . אחד!״ אף יבוא לא שכלולים עושים
 ראובן הסופר השביע היה נעים לא במצב
 באוניברסיטה, הלומד קריץ, קטנה) (אחות
 שקנ־ ידידיו ההרצאות. באחת שנרדם שעה

 בלילות עסק במה מיד אותו שאלו טרוהו
 להם השיב נעורים,״ ״בחטאות האחרונים.

 העומד החדש ספרו שם שזה התברר קריץ.
 על פורה. בהוצאת הבא בחודש לצאת

 פרט דבר לגלות רצה לא ה״חטאים״ טיב
המשו המקלחת על פרק בספר שיש לרמז
. 18 גיל עד התנסה בה תפת .  ישראלי .

 של הצילומים בשטח במקרה השבוע שעבר
 אחת את לשמוע הופתע באתונה יודני סרט

 לו וקוראת אליו פונה הסרט משחקניות
 נוסף מבס לאחר רק אתה!״ ״הי! בעברית:

 היוונית לתלבושת מתחת הישראלי זיהה
ה דיין, יעד הסופרת את תמונה) נראה

 על־ המבויים בסרט, קטן בתפקיד מופיעה
 קוק־ מיכאל היווני הבמאי ידידה ידי

איאגיס.
★ ★ ★

התפקיד אזיק■
 לנהל השבוע הוכרח הזמן עם כפול מרוץ
 החיפאי. בתיאטרון מילוא, יוסף הבמאי,
 ראשומון במחזה המסך פתיחת לפני שעתיים
 מרדכי השחקן נפל בתיאטרון, המועלה

ב מסולם בהצגה, העצים חוטב כן־זאב,
 לטיפול בדחיפות שהועבר לאחר דירתו.
 ממקומה, יצאה הבריח שעצם נקבע, רפואי,
להח כדי בן־זאב את להרדים הכרח ויהיה
מח לחפש רץ מילוא יוסף למקומה. זירה
 שחקן מור, אברהם היה הקרבן ליף.

 על ולעלות להתאפר שהוכרח התיאטרון,
 למזלו התפקיד. את כלל שידע מבלי הבמה

 בן־ החליט והקהל, הבמאי אברמל׳ה, של
 מאחורי כשבהצגה הכל למרות להשתתף זאב

 צורך. של למקרה הכן רופא ניצב הקלעים
 היחידה והשאלה בהבדל הרגיש לא הקהל

— חוטב־העצים מדוע היתה: שנשאלה
שמו ית,1ז תיאטרון לשחקן . . . גידם?

 פרשת־פינדוס, במחזה המופיע עצמון, אל
 ב־ הופעה בשעת לא־נעימה תקלה אירעה

 עצמון נכלל המחזה במשך קרית־מוצקין.
 באזיקי פינדוס העיתונאי בתפקיד המופיע

 נפל בהם, אותו שכבלו לאחר משטרה.
 והשחקנים הבמה מחריצי לאחד המפתח

 המחזה. במהלך משם להוציאו הצליחו לא
 הרע מזלו היה עצמון, של הטוב מזלו

 יוצא אינו שהעיתונאי מאחר פינזוס. של
 מהלך בכל להמשיך עצמון היה יכול זכאי,

 חצקל, . . . ידיו על כשכבלים ההצגה
 בבושת- גורש איך השבוע סיפר איש־כסית,

 דורה של הצמחוני מבית־המרגוע פנים
 ימים כמה ״טבלתי יעקב: בזכרון שוורץ

 חצ־ סיפר יותר,״ יכולתי ולא הסלטים את
ו בעיר נורמלית למסעדה *התגנבתי קל.

 שאני איך צלויה. שמנה תרנגולת הזמנתי
 תיכף שוורץ. הגב׳ של העוזרת נכנסת אוכל,
 שאני איך נו, טוב. לא ייגמר שזה ידעתי
 המד וכל נעולה הדלת לבית־המרגוע, חוזר
ה התימניה לזמרת . . . בחוץ״ שלי וזדות

 הנראה כפי היה גיל גאולה ישראלית,
 ראש של הגדולה בהצלחתו רציני חלק

 רוכרט הדימוקראטי, ניו־יורק עיריית
 יום לעיריה. האחרונות בבחירות וואגגר

וגאו גדול נשף וואגנר ערך הבחירות לפני
 להקתה. עם יחד לשיר אליו הוזמנה לה

 שהוא לוואגנר גאולה הבטיחה ההופעה לאחר
הב מגאולה, שהוקסם וואגנר מחדש. ייבחר

 ממנו תקבל היא ייבחר, שאם לה טיח
 קיבלה היבחרו, לאחר יום ואמנם, מתנה.
 אנשים ששני ענקי פרחים זר גאולה ממנו

 בה ,16ה־ לקומה עד לסחוב צריכים היו
 דב גאולה של בעלה . . . מתגוררת. היא

 בניו־יורק אשתו את השאיר זלצר (דובי)
 יצירה על שם לנצח כדי לוינה שנסע שעה

 תיאודור נסע איתו יחד משלו. סימפונית
 בתנ״ך קריאה תקליט להקליט כדי כיל;ל

 עברו גאולה וגם דובי גם בעיר־הולסים.
 שגאולה שעה נוספים אמנות בסוגי לעסוק
 החל ודובי מודרניים ציורים לצייר החלה
. רבה בהתלהבות קרמיקה כלי מכייר . . 
 זיוה השחקנית אחרת, ישראלית אמנית

 זיוה במיוחד. נרגזת השבוע היתד, שפיר
 ג׳רי של טלויזיה בתכנית להופיע הוזמנה
 שהמתינה לאחר נכים. ילדים למען לואים
 מדפיעה אינה שהיא לה חודיעו שעות,

רב. ברוגז האולפן את עזבה וחיא

ר— ? ד--.- ה.--_רז

קי שבוע פסו ה
 לרגל במסיבה המנוח, בודובוב כר של אשתו כ־רוכוב, ליוכה @

 נשארו היום הרצל. ביאליק, וזיצמאן, — אנשים היו ״פעם השמונים: הולדתה יום
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