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שים1א
ה! מת פרמי סזז
תע לפתיח המוזמנים לבחירת הדש מדד
 ד-תל־אבי־ המוזיאון לאהרונה חידש רוכות

 התח־ שר השבוע הוזמן זו שיטה לפי בי.
ק בורד״ ח צ  את לפתוח כך־אהרון י

 הוא ספינות. ציורי של הצרפתית התערוכה
 כפטרון מקומו ואת לפתיחה הופיע לא

ן שר־הבטחון, סגן מילא עו מ ש פרם ש
 אמנות את לבסס לנו עזרה ״צרפת נאם:
ב כוחנו את לבטא שנוכל מנת על הכוח

 נושנה ישנה שאיפה על . . . אמנות!״
 השבוע סיפר נואש, כבר שמהגשמתה שלו
פנ ליברלי, ח״כ לשעבר, המשפטים שר
ס סי דרוזי בכפר שערך בביקור רוזן. ח
 הנלבבת, הפנים מקבלת הנרגש רוזן, פר

 שנותי ושתיים ״בשלושים המקום: לנכבדי
 ואפילו ממשאלותי הרבה הוגשמו בישראל
 לא ייחלתי לו אחד דבר אך מזה. למעלה

 אך הערבית השפה את ללמוד רציתי — בא
להג אי־פעם אוכל כיצד עוד רואה איני

ל . . . שימה״ ק מן, מיי לד  של בנו גו
ר הציונית ההסתדרות נשיא ״ ם ד חו  נ

מן, לד  רקדנית־ מכבר לא לאשה שנשא גו
 בשם מניו־יורק קאתולית כושית זמרת

, קי  עם בישראל בקרוב לבקר עומד נ׳
 באפריקה המתוכנן סיורו אחרי מיד אשתו,

ק המזרחן מפ״ם, עסקן . . . י צ׳ נ רו ה  א
הן,  שנות לחמש שבוע לפני שנידון כ
 סודיות, ידיעות ומסירת איסוף על מאסר

ש שעה במיוחד, נרגש השבוע נראה לא
 אחת בחסותו הנערכים בימי־העיון הרצה

 נושא בגבעת־חביבה. בסמינר שבועות לששה
 השינויים לאור במרחב, המצב ההרצאה:

 קרבת על . . . המדיניים הכוחות במערך
 ד״ר גילה רבות שנים התכחש לה משפחה
ר אי סי, מ פ  הסתדרות יושב־ראש סגן ו

 לרגל שנערכה עתונאים במסיבת הרופאים,
 משפט בימי זו. להסתדרות שנה 50 מלאות

 הנאשמים ראש היה במוסקבה הרופאים
הת רבים עתונאים ופסי. בשם יהודי רופא
 קירבת־ על הישראלי ופסי אצל עניינו

 כל הכחיש הוא אך השניים, בין המשפחה
 הוא הרוסי שופסי הודה השבוע קירבה.

 זאת?״ הכחשתי למה מבינים ״אתם בן־דודו:
לברי טוב יותר היה ״זה ופסי, מאיר שאל

 ואני סרטי באופן מת הוא עכשיו אותו.
 עורך . . . בפומבי״ כך על לספר יכול

ה מעריב, רי ק א י צ׳ סנ  בימים שוהה די
 עצרת דיוני לסיקור כביכול בניו־יורק, אלה

 הנוכחי: לביקורו האמיתית הסיבה או״ם.
די הקרובים נישואיו דו לין, ל  אלמנתו כיי

רי של ץ, ה ל י  ג׳ודי, משרד־החוץ. איש בי
הסב לענייני ישראל כקונסול כיום המכהנת

בינ תפקידה. על לוותר כנראה תצטרך רה,
 בנאומיה בעלה־לעתיד אותה מלווה תיים

המגבית. למען נשים באסיפות
★ ★ ★ דימדומאט• 01113

 נשות לשתי השבוע קרתה מביכה תקרית
 פגשו השתיים הנוצץ. הדיפלומאטי החוג

 דון האוסטרלי בשגריר קוקטייל במסיבת
 באנגלית. עמו ושוחחו מקמילן מילס

 לחברתה הנשים אחת פנתה שיחה כדי תוך
 אותי גם יזמין שפעם לו ״הגידי ברוסית:
 היתד, אשת־חברה אותה שלו!״ למסיבות

 השגריר הגיב כאשר חיים להיקבר מוכנה
ובחיוך להפליא צחה ברוסית האוסטרלי,

 לכל בזאת מוזמנת את ״בהחלט. אדיב:
 שמקמילן ידעו לא השתיים שלי!״ המסיבות

 שנים לפני במוסקבה ארצו שגריר היה
 בוריה על הרוסית השפה את למד אחדות,

 ליאוניד הוא אחר דיפלומטי תלמיד . . .
ה השגרירות של לעתונות הנספח לרין,

ש למקורביו גילה לרין בישראל. סובייטית
ה ידיעת העברית. השפה את ללמוד החל

 תכניות נגד משכנע נימוק תהיה עברית
להע הסובייטי החוץ משרד של אפשריות

אי לרין האפריקאיות. הארצות לאחת בירו
ה ״האוכל אפשרית: מהעברה מתלהב נו

 האפרי־ ״והנשים לידידיו, אמר אפריקאי,״
 אורחת . . . טעמי!״ לפי אינם קאיות

 אפרי־ בעיות שעוררה אחרת דיפלומטית
 הצעירה הניגרית היתד, בישראל קאיות

כ בישראל שביקרה אזאגבה, שרלוט
 משרד הארץ. על חיבור כתיבת על פרם

 מדריכה האפריקאית לצעירה שקבע החוץ,
לו מהמדריכה ביקש דרום־אפריקה, ילידת

 העצה מאוסטרליה. שמוצאה לשרלוט מר
 תום כשלקראת ביותר כחיונית נתגלתה
 ״אינני למדריכתה: שרלוט סיפרה הביקור
 הלבנים את רק הלבנים, את בכלל שונאת

 את העסיקה ישראל . . . מדרום־אפריקה!״
 פעולה כמקום עתה, לעת הבריטית, הטלוויזיה

 מה, משום המחליטים בנקים, שודדי של
המש לצופה ישראלי. בנק דווקא לשדוד
ש לאחר מהרה. עד הסיבה מתבררת תומם

 ול־ ישראליות לירות אלפי לשדוד הצליחו
 למכרן מצליחים אינם הם לאירופה, הבריחן

ש!זת אינן שהן טוען קונה וכל מאחר

ה י.,0בבי.בי. העברית השעה איש פרוטה.
 התסכית על שכתב אלמז, מיכאל במאי

 זו בלשית שביצירה טען בישראל, לידידיו
. חלק לו היה לא

★ ★ ★
צור ב ע עוז ו
 שלח לידידו מקורית שלום דרישת

 עתה הנמצא יומךיהחדשות כתב קינן, אלי
 הולך הוא כי המעיד שיר בצורת בפאריס,

 כבר עכשיו :קינן עמוס אחיו, בדרכי
 מה / ולמי, — נאמר מה / חשוב לא

 / השאר. חשבו ומה / ובמי — נעשה
 עצור נותרתי כי / חשוב לא כבר עכשיו
 כל עם / הבשר / בסיר ומשתין / ועזוב

 וזה / חשוב לא כבר עכשיו / השאר.
 ישראל, קול של אחר קריין . . . עצוב

 השבוע תודה אסיר היה חובפ, משה
 ורחל יורס ישראל קול קרייני למשפחת

 באמצע קולו את לפתע איבד כאשר רונן.
 רחל הקריינית הזדרזה החדשות, קריאת

 להמשך המיקרופון את לידיה ליטול רונן
 לפני כי זוכרים מעטים רק החדשות. קריאת
 תקלה. אותה לחובב אירעה שנים מספר
 ביקורת . . . רונן יורם אז: שהצילו האיש

 ללא תשמח מגרמניה השבוע שהתקבלה
 העוקצני והסגנון הבקורת חסידי את ספק
 גדיא. חד במדורו ץ יש ק אפריים של

 בביקורת דרוס־גרמניה העתון כתב השבוע
 גברת אחורה, הביטי קישון, של ספרו על

 בחריפות ישראל על מתלוצץ ״והוא לוט:
 לשם להגר חשק לאדם שיש עד רבה כה

 יעקב האהל לשחקן . . . ולהשתקע!״
 רכש הוא חדש. תחביב יש איינשטיין

 בביתו מסתובב לירות, ב־סססז תקליטים
 סטיריאו־ ,למוזיקה היום כל ומאזין בחלוק
 תיאטרון שחקן בנו, מעיז כאשר פונית.

 הוא לשיר, איינשטיין אריק החמאם
 . . . סטריאופוני!״ לא ״זה משתיקו:

 שט* הישראלי ברלין, של נער־השעשועים
מבק קולנועית. להצלחה זכה עדן ן1ע
להב יוכלו בתל־אביב שעה חיי־ הסרט רי

 . . . צדדי בתפקיד המופיע בשמעון, חין
 מיקי הצעירה לזמרת יש אחרות תכניות

 אלישכע השחקנית של אחותה מיכאלי,
 מפיק בכחוס. במועדון המופיעה מיכאלי,

 את ושמע במועדון שביקר איטלקי סרטים
 פזמונים מאיטליה לה לשלוח הבטיח מיקי,

 תקליט תכנית אותה לפי בשבילה. מיוחדים
 לאחר אליו. אותם ותחזיר השירים את מיקי

 מתאימה, פירסומת ולקולה לה יעשה שהוא
 ולהפכה לאיטליה להביאה המפיק הבטיח

 מקורי באב־טיפוס . . . לכוכבת שם
 יהודה בחרו ישראלי, שר של לדמותו

 מחזהו עיבוד בעת נתיב וניסן האזרחי
 •אחל. בתיאטרון להצגה הסירוב האזרחי של

לשע פועל שהיה שר לתאר שרצו השניים
 למגהגיו בהתאם להתנהג הממשיך בר,

ל אדמוני ביוסף בחרו עברו, מימים
 השר נקרא עצמו במחזה הנכבד. תפקיד

אחר. בשם .

שבוע ן<7פסו ה
 על בכנסת דיון בעת גרום, יעקב שלמה ישראל, אגודת ה״כ 0

 ישראל עם רוח על לשמור בכוחה אין העברית ״השפה אל־על: של שבת חילול
 בחיק צמחה השמית התנועה — ולראייה המוסרית; עליונותו ועל ייחודו ועל

 עברית!״ מדברים כולם — והכנענים העברית השפה
 נזיין מאין רוחניים? כוחות הנוער ישאב ״מאין הזדמנות: באותה הנ״ל, $

 המועדון מחוברות ולא הפורנוגרפיה מחוברות לא מוסרית? בעליונות הנוער את
הנודיסטי!״

 שמפ״ם בן־גוריון לטענת בתגובה ככנסת, חזן יעקב מפ״ם, ח"כ ס
 יש שלנו ״לראש־הממשלה מצרים: עם הצ׳כית לעיסקת־הנשק התנגדות הביעה לא

 היו!״ שכן דברים זוכר ולא היו שלא דברים מצויין זוכר הוא במינו. מיוחד זכרון
 שבניהם ״אסור ד,צ;אי: המימשל לביטול בכנס לנצט, פתיה השחקנית @

שלהם!״ בארצם חדשים גיסאות יבנו הגיטאות ולוחמי הגיטאות יושבי של
באותה זועבי, עזיז אל עכר המפ״מי, נצרת ראש־עיריית סגן @

 שתשבר!״ והתפלל נשקה, — לשברה יכול שאינך ״יד הזדמנות:
 שאצלם משוררים ״יש העברית: השירה על בדיון זך, נתן המשורר ס

 הס איפה שיודעים אנשים שיש כמו בדיוק השורה, נגמרת איפה בדיוק יודעים
הכובע!״ לפי נגמרים

״אמרתי כהן: אהרון במשפט הדין פסק על גפירץ, תיאודור ד״ר @
הקואליציה!״ את תעזוב שלא למפ״ם

 היתד, רחל המשוררת ״אילו כנרת: כנרת, הצגת על פנאי, יוסי השחקן 0
 לאפיקים!״ העברה מבקשת היתד, כנרת, מרת, את רואה
 החיפאי: בתיאטרון רטונזוז הצגת על מנוסי, דירי הפיזמונאי 9

״רע־שומון!״

ז2?ו חזה חעולס

נכפר! קהל ורפות*, גפירותי
המזע המאורעות פרשת הנה
במות. נעוץ שרשם אשר זעים

 מהדהדת הימורים זעקת ...
 באפי עדיין עולה הפגרים וריח

 גדרות בין אל הזרתי כאילו
. . התיל.

ה ת ח א , רו ם י ת נזר! י פ מ
 רבות שנים לפני אותו רצהו
לנקום... לאדמה חזר והוא  
 לנקום... חזר

ס ו ק נ ם ל ל ו ע ! פ ו ל ו  כ
 מסוגל היה חולגי דמיון רק

 של המסולף הטבע את לעצב
היידריך... פיטר  
דמ מכל עשירים החיים אולם
יון...

 מובילה לאן יודע אינך אם
- הדרך
המתוק הקברן בא הנה

להגיד. יוכל הוא אולי -

! ו ו י י נ ו ה

היו לאחר שנה חמש-עשרה
הנא בידי שבוי בעצמו תו

מחבר באדן, מייק עורך צים,
אלג ט גו ס

וב בגרמניה, ממושך ביקור
 וההוללות הסחי ים תוך

מנצ עליה מרוסנת הבלתי
 היהודיים הבארים בעלי חים
מזע חיים פרשת חושף הוא
מיש צעיר ״יורד״ של זעת

 שפע אף על אשר ראל,
 העומדות והנערות הכסף

להש מצליח אינו לרשותו
העבר. מסיוטי תחרר

מדהים! מזעזע!
ש* ביותר המסעיר הספר זהו

מעודך! קראת
״ ספרי־כיס בהוצאת הופיע ת ש ע  — ״

 העתוגים דוכני בכל להשיג
ל״י. 1.20 היר8ה


