
דילון אלן של ידידתו ועם פיצג׳ראלד אלה עם כטוויסט עדן שמעון
.חם ריקוד . .

גרמני בסרט באציל עדן(משמאל)
. . הקר בצפון .

אנשים
ע ■שיר מג
 ראש־ הודה בהן הנדירות הפעמים אחת

ש מיפעל כי כן״גוריון, דויד הממשלה,
 היסטורי: מיפעל היה אותו עשה הוא לא

 יוסף על־ידי הפרדות״ נהגי ״גדוד הקמת
ה העולם מלחמת בראשית טרומפלדור,

 הוקם שהדבר הודה בן־גוריון ראשונה.
 בן* יצחק והתנגדות התנגדותו, למרות

בי . צ  בן־גוריון חזר השבוע עוד אולם . .
 עצמו את צירף הרגילה, צניעותו לרמת

 קבע: הדורות, בכל האומה גדולי לשרשרת
 העמידן דויד למשה. ניתנו מצוות ״תריי״ג

 על מיכה שש, על ישעיהו אחת־עשרה, על
 חיינו לתאם שתיים: על אעמידן ואני שלוש,

 בידיעת הציבור ולשתף הדור למשימות
. . סדר־היום״ ענייני  לוי לשר־האוצר .

 הכלכלית התוכנית מן נחת אין אשכול
 גילה זה, נושא על השבוע כשנאם החדשה.

 הניירות? ״איפה נעלם. נאומו מדפי שאחד
 ובלית־ברירה אשכול, קרא הניירות?״ איפה

 ״הגיעה . . . בעל־פה נאומו את המשיך
 כוסות הגשת של המינהג את לחסל השעה

 שרת משה ח״כ הכריז לפקידים!״ תה
 רגע באותו בדיוק מפא״י. מרכז בישיבת
כו הגישו הבית ומלצרי הדלתות נפתחו

הרא הכוס את הגישו לנוכחים, תה סות
. . עצמו לשרת שונה  והמוני מפואר טכס .
בנוכ בלוד, בשדה־התעופה השבוע נערך
 מחלקות, ראשי בתי־חולים, מנהלי חות

 משרד של בכירים ופקידים לשבות מנהלי
הברי שר סגן של צאתו לרגל הבריאות,

ה ארגון לועידת רפאל, יצחק אות׳
 היציאה בטקס הנוכחים 40 בג׳נבה. בריאות
 בלוד נוסף טקס על חדשה להוראה מחכים

 סגן של שובו לכבוד אחדים, ימים בעוד
 ארגון מועידת רפאל, יצחק הבריאות, שר

 שכבר אחר, חוזר . . . בג׳נבה הבריאות
 והבס- החוץ ועדת חבר הוא בארץ, נמצא
 ששב הררי, יזהר ליברלי ח״כ חון,

 מישהו שם ראית ״נו, באיטליה. מחופשה
ההס מחלקת ראש אותו שאל ?״ חשוב
 נאור. גדעון הליברלית, המפלגה של ברה

 סופיה את ״ראיתי הררי, ענה ״כן,״
 ההסברה איש התלהב מתי?״ ״כן, לורן!״
 שתי ״בסרט החדשה. הפעילות אופקי לקראת
 תוכנית של האמיתי מצבה על . . . נשים״

 שהופרחה הארץ, לפיתוח הכלכלית החומש
 העידה השבוע, הכנסת במת על לראשונה
 מנחם הפיתוח, משרד מנהל של תשובתו
בירו נאום אחרי נשאל כאשר כאדר.

 רשות מנהל עם מגע קיים אם שלים
 כוכב, דויד החומש, תוכנית של התיכנון

 רק מגע. קיימתי כן, כוכב? ״עם השיב:
שלום!״ לו ואמרתי אותו ראיתי אתמול

 מועצת ראש טרח רבה מירחה . . .
 השבוע לשכנע חיים, רוכרט אשדוד,
 להשקיע כדאי מדוע מחוץ־לארץ הון משקיע

ב ארוך סיור אתו ערך באשדוד, דוזקא
 ש־ המועצה ראש כשהבין העיירה. חוצות

 של התלהבותו את מצנן הכבד החמסין
 אקלימו את לשבח החל למקום, המשקיע

 קמה שמאז המשקיע לפני בציינו הנוח,
 בעוד מתושביה. איש עדיין מת לא העיר
 עם הלווייה הרחוב את חצתה מדבר, הוא

 לא חיים רוברט מקוננים. וילדים נשים
 למשקיע: והסביר עשתונותיו את איבד
 הוא שלנו. הקברן של הלווייתו ״זוהי

 . . . מרעב.״ ומת פרנסה מחוסר היה
 המודח ראש־העיריה את השמיצו לשוזא

 כאילו שפטל, אריה ראשון־לציון, של
 הנוכחי, ראש־העיריה של מקומו את תפס

 יום־ של בבימת־הכבוד לאוגר, נועם
 אך בנועם, בילה אמנם שפטל העצמאות.

 לו נשלח הכרטיס היורש. חשבון על לא
 הראשונה. הכנסת חבר היותו בתוקף
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 רכבת תחנת עובד של עירנותו לולא
 לחזות עלולים ירושלים תושבי היו בלוד,

שלטים עם לעירם, גרמנית רכבת בכניסת

 כאשר זה היה טיפוסיים. נאציים וכתובות
 ישראלי שמעון השחקן השבוע הסריט
 בתחנת המרתף, שלו, היחיד מסרם סצינה

 קירות את זה לצורך כיסה בלוד, הרכבת
 נהג נאציים. בשלטים והקרונות התחנה
 הספיקו לא שהפועלים הרגיש לא הקטר

לירו לנסוע התחיל השלטים, את להוריד
ש לפועל הודות נמנעה התקלה שלים.
 את להחזיר מיהר במקרה, בדבר הרגיש
 לפני ניצלו חמורה מסכנה . . . הרכבת
 הופעתם בעת עינבל, להקת שחקני שבוע

 אחדות דקות בפאריס: האומות בתיאטרון
אס לוי״תנאי, שרה שמנהלתם, לאחר

 חבריה עם ויצאה הלהקה מלבושי את פה
 לחדרי פלסטית פצצה נזרקה מהתיאטרון,

 שתי הביעו הלהקה חברי שלהם. ההלבשה
 עורם צבע בגלל התבלבל הזורק השערות:

 לאלג׳ירים, אותם חשב הרקדנים, רוב של
 אלא ללהקה מיועדת היתר, לא שהפצצה או

לכוכב שהפך לאחר . . . התיאטרון לבניין

בארבעה כה עד הופיע אירופי, סרטים
 פתח אחד, איטלקי וסרטי גרמניים סרטים

 שני עוד עדן, שמעון השעשועים, נער
נוסף באר לפתוח ומתעתד בברלין בארים
 להפוך שמעון הצליח בינתיים כחודש. בעוד

 הטוויסט למרכז שלו מועדוני־הלילה את
 המסעיר הריקוד את שרקד לאחר האירופי.

 של החדשה וידידתו פיצג׳רלד אלה עם
ל עדן יצא תמונות), (ראה דילון אלן

ה בדרום לבלות כדי בקאן קצרה חופשה
 בגרמניה. הקרה השנה תקופת את חם
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 היושבים הרבים לישראלים נדיר אירוע
 כל כמעט כאשר השבוע, אירע בניו־יורק

 לעזרת נחלצו במקום הישראליים האמנים
 שאוליק כאשר זה היה מחבריהם. אחד

מ שנותרה הסברס מלהקת אחד נאמן,
ב רגלו את שבר הוותיקה, נרמוז להקת

 ש־ מאחר הבמה. על ריקוד תוך קפיצה
 בבית־חולים והשהייה מבוטח אינו שאוליק

 אירגנו רב, כסף הברית בארצות עולה
 ותל־אביב, תמר הישראליות המסעדות בעלי

ווקפנכאוב ואריה אדבר אברהם
ל הופעות לערב הישראליים האומנים את
 נענו. ואמרגניהם האומנים כל נאמן. מען

 להופיע, בעל־כורחם מהם שנמנע היחידים
ש פולד, ליאו איילון. להקת חברי הם

 לשחררם סירב במועדונו, מופיעה הלהקה
. זו להופעה .  עדנה את שמכיר מי כל .
 מאד מעתה להתאמץ כנראה יצטרך שביט

ה עדנה מחדש. אתה ייפגש וכאשר אם
 נכנסה בטלביזיה, ומצליחה עובדת לומדת,
 המטרה: פרטי. לבית־חולים אלה בימים
. באף פלסטי ניתוח .  שהצליח לאחר .

 הפך בדרום־אפריקה, הראשונים בתפקידיו
לאי גרכר, יוסי לשעבר, אל־על דייל

 הוזמן הוא שם. למדי פופולארית שיות
 על מקומי ספרותי מועדון בפני להרצות

 בתוכנית להופיע וכן בישראל התיאטרון
 לאחר . . . ישראל על דקות 15 בת רדיו

 צופיה סוף־סוף הצליחה ממושכים מאמצים
לח שיצא אלדוכי, צבי אשת אלדובי,

 דגרל, ליאון הנאצי הגנראל את טוף
 לבק- מנת על לספרד, אלה בימים להיכנס

 איש הצליח לא כה עד הכלוא. בעלה את
 אשתו וגם לספרד להיכנס אלדובי ממקורבי

 בלבד ספורים לימים האישור את קיבלה
 ארצה לחזור עומד ישראלים של גל . . .

 קוטלר שעודד לאחר מארצות־הברית.
 לבקר הלוי אוהלה מתעתדת הגיע, כבר

ל מתכח־נת היא הקרוב. בחודש בישראל
 עם בזימרה, ממועדוני־הלילה באחד הופיע

ש אוהלה, וגיטרה. תוף של עצמי ליוזי
מנה בטלביזיה, בהופעותיה מאד הצליחה

 ועם בצפת המוטדון עם ומתן משא לת
 היא אחרת חוזרת . . . התיאטרון מועדון

 לבוא כודנתה על שהודיעה גיל, גאולה
ל הבא בחודש זלצר, דובי בעלה עם

 צברית ארז, אופירה גם . . . ישראל
 יוני, בחודש ארצה לחזור עומדת ׳,56

קולומ באוניברסיטת לימודיה גמר לאחר
 כנראה, תחזור, לא זאת לעומת . . . ביה

הצ למרות ירקוני, יפה הזמרת ארצה
 נוסעת יפה ונישנות. החוזרות הרותיה

 בדרום־אמריקה, הופעות לסיבוב אלה בימים
 כאמר־ ירקת/זימסמש שייקה כשבעלה

 אומניות ז&תי . . בילדות ומטפל גנה
 לכאן יובאו בארץ, עדיין היו שלא יהודיות,

 שלהן. האמרגן שהוא גולן, מנחם על־ידי
 גם ארצה ויגיע סיסטרם כברי ידוע הזוג
. הבא בחודש התוכנית לפי הוא ,  כאשר .
 סם הנודע, הסרטים מפיק השבוע ניסה

 שנערכה במסיבה דברו את לשאת אנגל,
 לו עזרו לא הדודאים, לכבוד כייאם בעומר

 סם שמאחוריו. הרבים והמליונים שמו
 על הממונה על־ידי שהוצג — השתוי
ושש הירשברג, אשר הישראלי, הסרט

 ביבר שאול על־ידי מיד תורגם מו
 בשעת בשיר קולו נתן — מלאכי לשמואל

 לאחר מהבמה ירד הנימוסין, על נאומו
 -המפריע. הקהל את להשתיק הצליח שלא
 תוך מהמקום יצא הנוכחים, את קילל הוא

במקום. שנית תדרוך לא רגלו שכף הכרזה

קי שבוע פסו ה
 מלוזה ״הממשלה :ספיר יוסן* הליברלי הח״ב *

 של בקופסה כבר ומקשקשת עולמים למנוחות הפיחות את
ממוות׳!״ תציל ,צדקה
ב • ״  של התפטרותו על באדר, יוחנן חירות ח

 מאמין אינו בממשלה ״איש בן־אהרון: יצחק שר־התחבורה
בן־אהרון!״ מהשר חוץ — החדשה הכלכלית בתוכנית

דין ף־ ר ם עו ר : יו ר ו ד רי  בטוחים דברים שני ״יש א
 עולה אינו התמותה שיעור אך והמסים. המתת בעולם:

 הכנסת!״ של ישיבה י כל אחרי
י—-------------------------- - " •--------------------

 הציוניסטים: על כן־גוריון, דויד הממשלה ראש
 בצבע, שפתותיהן את צובעות כולן כמעט בימינו, ״הבחורות,

 צבע איננו שפתותיהן של האמיתי שהצבע יודעות הן אבל
אמיתי.״ שלהם שהצבע חושבים הציונים הליפסטיק.

 פקידי על ספיר, פנחס והתעשייה, המסחר שר •>
צפופים!״ ממנה ויוצאים מרתחים לעבודה באים ״הם הממשלה:

 הגיע ״יד-ושם :נקדימון שלמה ״חרות״ עתונאי •י
שם!״ ומבקש יד פושט הוא בו למצב
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