
נופלת קנדי ז׳אקי
׳הסוס על היה הצלם

 גדולים מוסיקאים דברי לסי תרבות. ס
ישראל. כמו למוסיקה כזה קהל אין

 — הקיבוץ — צורת־חיים קיימת 0
 שאמנם צעירים במינה. מיוחדת היא אשר
הקיבוץ. את מעריכים מצטרפים, אינם
 שבוע כל מפרסמת היומית העתונות 0

 תיאטרון לספרות, מוקדשת ספרותית תוססת
הט״מס. של בגודל כמעט ואמנות,

 חוגי בראדיו. ערב כל התנ״ך קריאת 0
 חידון ראש־הממשלה. אצל שבועי חוג תנ״ך,
שנתי. תנ״ך
 דוברי בין גשר משמשת — השפה 0

שונות. לשונות
 השוואה ללא ומחקרים המדע פיתוח 0

 בעלי — היהודי הגניוס המדינה. לגודל
עדינה). (בצורה נובל פרם
 ולא צנועה להיות צריכה התצוגה 0

 לשלום השאיפה הדגשת עם פרטנציונלית,
ברעב. למלחמה כאינסטרומנט הנגב ופיתוח

 ימסרו זה, בינואר 30ב־ ,12.00 בשעה
 כיצד הצעותיהם את האדריכלים אחרוני
אומה. של דמות אלה מהנחיות להרכיב

שביתנת
ל פ כ ה ־ ז ז ו ד

 18 תוך לדרישותינו תיענו לא ״אם
 בשעות פועלים אסיפת מיד נערוך שעות,

 ועד מאת זה, מאיים מכתב העבודה.״
 השבוע נתקבל רמת־גן, עיריית פועלי

 מילוי תבעו הפועלים העיריה. בהנהלת
עבודה. ביחסי דרישות שלוש של מיידי

וב בערב־כיפור לעבוד להפסיק 0
תשעה־באב. ערב

מ מכנסי־העבודה את מיד להחליף 0י
העירייה, על־ידי שסופקו ניתן, תוצרת

ב הנימוק: אתא. מתוצרת במבנסי־עבודה
 בתחתית כפל יש אתא מתוצרת מכנסיים
אין. — ניתן בשל המכנס,

ב שעות־העבודה את מיד לקצץ 0
שעתיים.
 ואנשי־העירייה העובדים של הטוב למזלם

 בשעה האולטימטום מועד נסתיים כאחת
ל שיתנדב פועל נמצא לא בלילה. שתיים

 מיד לקיים כדי ממיטתו זו בשעה קום
 עוד המכנסיים כפלי על שתדון אסיפה,

הקרוב. כיפור יום לפני

חיים דרכי
ה רומיאו פי סו ו

 ב־ שבתחנה־המרכזית הקטן בבית־הקפה
 המוקדמות, הערב בשעות ישבו, תל־אביב,

 קבלן אבו־קישק. אל־דין ועז מעווד פאיז
 שכר־ את להם שילם עבדו, אצלו בניין,
בבי ממנו חלק להשקיע ישבו ועתה יומם

החלי שעת־חצות כשקרבה מקציפה. רה
 אל־ עבד לידידם קראו הם לביתם. לחזור טו

 למונית עלו סמוך, לשולחן שהסב זיתונה,
ללוד. שתובילם
 ״בואו דעתו. את אל־דין עז שינה בדרך

 שם ״גרה לידידיו. הציע בתל־עריש,״ נרד
 רוצה ואני מהבית שברחה שלי בת־דודה

 מנהג ביקש הוא אותה.״ להחזיר לנסות
 ידידיו את והוביל להם לחבות המונית

 ״היא הידיע, גרה,״ היא ״כאן אפל. לבית
 לוטסי אחד של בילדיו כמטפלת עובדת

סוסיה.״ לה קוראים נבולסי.
 זיחון סופיה למרפסת.״ ״צאי-נא

 היא אל־דין. לעז משפחה קרובת היתד, לא
 קודם מספר חודשים הישנה. אהבתו היתר,

 דודה בבית עדיין התגוררה כאשר — לכן
 — בירדן נמצאים והוריה מאחר בלוד,
 לה גילה הוא הבחור. של שכנתו היתד,
ל ניסה לו, השיבה שלא ומאחר אהבה
 במשטרה, כך על התלוננה סופיה אנסה.
לנ החליט עתה ביניהם. דיברו לא ומאז
אליו. ליבה את להשיב סות

 הזקן אביו את ראה הבית מרפסת על
 ״שתצא לסופיה. לקרוא ביקשו לוטפי, של
 לדבר רוצה ״אני התחנן, למרפסת,״ רק
סיר סופיה אולם בטובות.״ אחת מילה לה

בה.
 להזין לפחות השתוקק אשר אל־דין, עז
 המרפסת, למעקה מעבר באהובתו עיניו

 צעק בטובות,״ תצאי לא ״אם התרתח.
 מיהרה סופיה ואכנס.״ הדלת את ״אשבור

לדירת־השכן. ברחה הדלת, את לנעול
 של לזעמם הרגעה. יריות שלוש

 אל־ עבד גבול. היה לא ומרעיו אל־דין עז
 — בלוד פרדסים כשומר העובד — זיתונה
ברש נושא הוא אותו אקדחו, את הוציא

 לאחר רק באוויר. יריות שלוש ירה יון,
חב עם חזר זעמו, את זו בצורה ששיכח

לביתם. נסעו ושלושתם למונית ריו
רו פחות קצת היתד, המשטרה עמדת
 נעצרו סופיה, של תלונתה בעקבות מנטית.
 גבול בהשגת הואשמו ונושאי־כליו, המאהב
בנוי. בשמח וביריד, פלילית

1269 הזח העולם

אנשים
ה ש רג ת ה די ע ל ב
 המבצעת הרשויות הפרדת של התיאוריה
 במידה רק טובה להיות ממשיכה והמחוקקת

נת השבוע הממשלה. לראש נוגעת שאינה
 כן־ דויד הרצה רב לא זמן לפני כי גלה׳

הקיבו איחוד של בני־נוער בפני גוריץ
 השאר, בין נשאל, שם והקבוצות, צים

 השיב סהר. יחזקאל פרשת על לדעתו
 מה אמנם קבע המשפט ״בית בן־גוריון:

ה היא הרגשתי זה בעניין אבל שקבע,
 שיחזקאל היא והרגשתי — העליון שופט
ש במסיבת־פרידה . . . אשם״ אינו סהר
 אגף לראש השבוע הצבאיים הכתבים ערכו

 הרצוג, חיים אלוף היוצא׳ מודיעין
 שהעטירו הרבים לשבחים האלוף הקשיב

 להשיב, קם כאשר לבסוף, הנואמים. עליו
 המנוח, הנשיא של אימרה הרצוג ציטט

 מסי־ בין היחידי ״ההבדל :וייצמן חיים
 לאדם הספד לבין חי, לאדם בת־פרידה

לפ יש הראשון שבמיקרה — הוא שנפטר
 לשבחים לבו בכל המאמין אחד אדם חות

 פעולת התרת על בדיון . . . הנאמרים״
 סיפר הליברלית, במפלגה הנוער, תנועות

 החינוך ועדת יושב־ראש קול, משח ח״כ
 שתי של מקורית בקשה על הכנסת, של

 ממנו וביקשו אליו פנו השתיים בנותיו.
מו לשביתת תפקידו, בתוקף עבורן לדאוג

בהמ לבחינות. להתכונן שיספיקו כדי רים
 הנוער, תנועות פעולת בזכות דבריו, שך

 בתי־הספר שצעירי מעדיף ״אני קול: אמר
 בהתעמקות יצרים בשילהוב נגועים יהיו

 בעניין יצרים בשילה,וב מאשר אידיאולוגית
 יצחק אחר, ליברלי ח״כ . . . אחר!״
 שאל הפעולה, על הוא אף שהגן גולן,

 בישיבה: שנוכחו העסקנים כל את בתמהון
 חרדים כל־כך מובהקים פוליטיקאים ״ממתי

 . . . הפיליטיקהי״ של הרעות לתוצאות
 ח״כ מצא בכנסת מקורית הסברה שיטת
ה הגיע עם מיד דרורי. אברהם חרות

 בהר בית־ד,קברות שטח הריסת על שמועות
 של תמונה להזמין דרודי מיהר הזיתים,

מיוח כרוזים הכנסת לחברי הדפיס ההר,
 סיעתו בשם אליהם ופנה התמונה עם דים

הקונ בסיום . . . בענין מיוחד דיון לקיים
 הפילהרמונית, התזמורת של החגיגי צרט

הנו הריעו להיוזסדה, שנה 25 מלאות לרגל
 בכם- יושבים כשהם למנגנים בתשואות כחים

 והריע ממקומו קפץ אחד אדם רק אותיהם.
 די־ אריה — מורמות בידיים בהתלהבות

 שניה כעבור אולם מעריב. עורך סנצ׳יק
מעור רוזנפלד, שלום הוא. גם התישב

 לשאת היה יכול לא לידו, שישב מעריב, כי
 משך דיסנצ׳יק, של ההפגנתית קפיצתו את

לכסאו. בחליפתו אותו
★

ק ל אל• ח שר י
 ה- בדירתה שנערכה חג־המולד במסיבת
ה גרטו*, דוריס של הנאה רמת־גנית

 ה־ איש התגלה לעתונות, הבריטית נספחת
 כדובר טוויט רובין הבריטית, מועצח
להו טוויט הספיק הערב במשך צחה. עברית

 להיות הוא הישנים מחלומותיו אחד כי דות
 .. . בירושלים העברית באוניברסיטה מרצה
ישר נבחרת משחקן השבוע שהגיע מכתב

 ידידיו לכל הודיע לוי רפי לשעבר, אל
מוק היו נישואיו על שהידיעות ומכריו,

 רפי עוסק בנישואין במקום מדי. דמות
 בדייג. — אחר בספורט הקייץ בחופשת
 הבאה הכדורגל לעונת רפי מתכונן בינתיים

סף הזמין וכבר באוסטרליה  (יוסל׳ר.) מיו
 קלות־משקל, נעלי־כדורגל זוג מירמוביץ

 לשחקן . . . בארץ להשתמש התרגל בהן
 התיאטרון שחקן בחוץ־לארץ, אחר ישראלי

הת כמה השבוע היו ברלינסקי, זאב
 המערבית. בברלין בלתי־נעימות נגשויות

בעיר הבארים באחד ידידו עם ישב זאב

ה את ששמע אורח גרמני עברית. ודיברו
 שני את שאל השפה, את זיהה ולא שיחה

 זאב אורינטלים?״ בטח ״אתם המשוחחים:
 בראשו: להם נד הזר בגרמנית. זאת אישר

 היו לנו גם מהיהודים. צרות בטח לכם ״יש
 העיף זאב אותן!״ גמרנו אבל צרות פעם
 את להכות החלו ושניהם בחברו, מבט
ה כשבעל לידו. שישבו ידידיו ואת הזר

 ברלינסקי ניסו הקטטה, למקום התקרב מקום
ו אותם תפס האיש אך להסתלק. וחברו

 כשסיפרו המהומה. סיבת את לחקור החל
ה בעל ניגש העניין, במה השניים לו

 בעצמו אותו להכות והחל לגרמני מקום
 התלהבות בקריאות מעשיו מלווה כשהוא

 גירש הפרשה, את שסיימו לאחר ביידיש.
 וכיבד האורחים כל את היהודי המקום כעל
. כדת בשתיה וחברו ברלינסקי את . . 

 אחד גג תחת ארבעה המחזה הצגת בשעת
 תקווה, בפתח השבוע, אהל תיאטרון של
 דקות למשך הבמה על האורות לפתע כבו

 המשיכו מחדש, האורות כשנדלקו מספר.
 דבר קרה לא כאילו בתפקידם השחקנים

 חלק היא שההפסקה משוכנע היה והקהל
 העוסקת ההצגה, סיום לאחר מההצגה.

 ,בברית־ד,מועצות השיכון בבעיות כולה
 :גבאי יהודה ,שחקן־ו־,תיאטרון העיר

 של הישראלי החלק היתד, החשמל ״הפסקת
 משחקניות אחת . . . השיכון״ בעיות

ב השבוע נוכחה שלא הותיקות, הקאמרי
 היתד, החדש, התיאטרון של הפתיחה טקס

 איננה שהיא טענה בתיה לנצט. בתיה
 שאי־ לספר ידעו מכריה אך הבריאות, בקו

ה חלוקת אופן על כמחאה באה הופעתה
ה בערב הבמה סיפור בהצגת תפקידים

 התיאטרון, של אחרת שחקנית . . . פתיחה
 כנרת כנרת, מבכורת נעדרה מרון, חנה

 סוף־ לחופשת נסעה היא אחרת. מסיבה
 יעקב האדריכל בעלה עם בתורכיה, שביע

 ילד לידת של מהמאמץ לנוח כדי רכטר,
 . . . מחודש פחות תוך הכל וחנוכת־בית,

 את שחגגו הקאמרי, שחקני של שמחתם את
 אורי השחקן הפריע בנם־ת, הצגת־ר,בכורה

 אורי ידידים. בחברת למקום שהזדמן זהר,
 על חריפים ביקורת דברי בקול השמיע

 הבמאי, את במיוחד תקף התיאטרון, אנשי
תגו מיד עוררו דבריו פלוטקין. גרשון

להוציאו שתבעו החוגגים, מצד נמרצות בות

 יוסף השחקן של הגנאי לקריאות מהמקום.
, ן די השת כאלה ״בכינויים זוהר: הגיב י

 עלולה היתד, התקרית הפאשיסטים.״ משו
 פכ־ כמה דאגו לולא בתגרת־ידיים, להסתיים

 בין ולהפריד הרוחות את להרגיע חים
הניצים.

★ ★ ★
ה ש ת נפי אי ק רי מ א

ישרא של חזרה בתנועת החלה 62 שנת
 שושנה ואשתו לביא אריק ארצה. לים

 מארצות־ ארצה חזרו שני (״שושיק״)
לפ בארץ להישאר מתכוננים והם הברית,

. שנה חות .  מסיור חזרה עטרי יונה .
 של הבידור במרכזי שבועות שלושה בן

 גרי- של ממועדוני־הלילה באחד ניו־יורק.
 להופעות. להישאר ליונה הציעו ניץ׳־וילאג׳

 ארצה רבות תכניות עם וחזרה סירבה היא
 קנז אמנון הוא אחר חוזר . . .

 שמונה של שהייה לאחר שחזר (קבצ׳ניק),
לשע זירה שחקן קנז באמריקה. שנים

מח מספר בהצלחה לביים הספיק בר,
 לפחות לביים מתכוזן הוא בניו־יורק. זות
בתקו בהבימה ישראליים מחזות שני
 חזרה שלא אחת ישראלית . . . הקרובה פה

 הכינוי את הצדיקה רודן, זיווה ארצה,
 בהוליבוד. לה שהדביקו (יקירי) שרי מון

 רודן־ג׳ורג' זיוה הזוג נראה השבוע
ב בחנויות־ההלבשה מסתובב מונטגומרי

 הניע בלבד זיתה של הלבנים מחיר עיר.
 הישראלית האופרה גם . . . דולאר 2000ל־

אוזט לאחר אורחים. ארצה להביא מתכתנת  י
 אוטנטיים להיות האופרה אנשי החליטו

ש נודע השבוע הקרובות. האופרות באחת
מסבי הזמר אויסינצי, מנואל הספרדי

 . . . מסיביליח הספר את לשיר יבוא ליה,
 לקצור משתדלים צעירים ישראלים שלושה
מפ אמנון ברודתיי: במות על הצלחה

עוב ומאיר גרנט בת־שבע קין,
ה.  סטטיסטים תפקידי קיבלו שלושתם די

 שיי- פארי של גדעון בהצגת שותקים
ליש גאטרי. טיירון של בביומו בסקי
 להתעניין כדאי בהם לחזות שרוצים ראלים

 הבמה על השלושה מופיעים בדיוק מתי
 ההופעה בשעת מקסימלי ריכוז להבטיח כדי

 הוא ביותר הבולט השלושה מבין הקצרה.
 קבוצת . . . מתופף הוא — עובדיה מאיר

 באירופה. להצלחה זכתה אחרת ישראלים
 הופעות בסיבוב היתה עלומים כשלד,קת

 סרס להסרטת הלהקה חברי יצאו בפריס,
 תבל האמרגן אייפל. למגדל מתחת קצר

 בהופעה, וחזה במקום שנכח מוראני,
 . . . הופעות לשורת הלהקה את החתים

לפר הותרה ממושכים היסוסים לאחר רק
 ג׳אקי של במינה מיוחדת תמונה סום

 (ראח ארצות־הברית נשיא של אשתו קנדי,
 ציד' מסע בשעת צולמה התמונה תמונה).
 בוירג׳יניה. הנשיא אשת שערכה ארנבות

 נעצר עץ לגדר בדהרה הרוכבים כשהגיעו
 לפני בפתאומיות ג׳אקי של האירי סוסה
 מרשל הצלם קדימה. עפה וג׳אקי הגדר

 מהסוס, נפל ושלא למסע, שנתלווה הוקינם
 הציעו רבים עתונים הנפילה. כל את צילם

 סירב הוא אך לצלם, גבוהים סכומי־כסף
ה שהבית עד לפירסום התמונות את לתת
להדפסה. המותרות התמונות את אישר לבן
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