
לוליטה
הטובות השנים שבע

אנשים
ף ס טן □ ק
ועי לדיוני שעות שלוש שהאזין לאחר

 דויד הממשלה, ראש החליט המורים, דת
 לרשימת נוסף עיסוק לצרף כן־גוריון,

ה על עלה הוא למורים. מורה עיסוקיו:
 בארץ ימיו בראשית שהיה גילה במה,
 להרצות והחל תמים, חודש במשך מורד.

 בתחילת מיד המיקצוע. על דעותיו את
 הזכיר כאשר צוננים: למקלחת זכה דבריו
 ה־ געש ארצות״, ״שישה בדבריו ביג׳י

 ארצות.״ ״שש במקהלה: לו ותיקן א*למ1
 הנוסעים • • • לנאום והמשיך חייך המורד.

 האוצר, שר עם יחד השבוע שהמריאו
כ בסלחנות, גיחכו מלוד, אשכול, לוי

 בל- מאירה השר, של מזכירתו את שיאו
 של שטרות שני מארנקה מוציאה קינד,

 האיש לידי אותן תוחבת דולר, חמישה
 תקציב של המיליונים מערך על החולש

ב המזכירה הפצירה קח,״ ״קח, המדינה.
 תצט־ ובדרך כסף בכלל לך אין ״הרי שי׳
 . . . קטנות!״ להוצאות קצת ודאי רך

ה מבקר השבוע היה נתון קשה בלחץ
 ש- שעה נכנצאד, יצחק דר׳ מדיני•
 ובבסיסיה. ישראל משטרת במיתקני ביקר

השוט שכר בעיית את והעלו חזרו מלוזיו
 בגל מבוטל לא גורם שהוא הנמוך, רים

 שישבו שעה המשטרה. מן ההתפטרויות
לנושא הקצינים חזרו הביקור, את לסכם

 איננו ״אנחנו קבלו, רואה,״ ״אתה הכאוב:
 התחמק כך,״ ״אם לשבות.״ אפילו יכולים
 מביו ״אני העדינה, לבעייה מלהכנס המבקר

 במדינה היחידי הגוף היא המשטרה כי
 הסבר • • • להגנתו.״ נשק לו שאין

מקב בספר, נרשם לא שעדיין גיאוגרפי,
המגי אל־על נוסעי כל מהשבוע החל לים
 מכריזה המטוס, מתקרב כאשר ארצה. עים

 התעופה נמל ללוד, קרבים ״אנו הדיילת:
 ותל־אביב ישראל, בירת — ירושלים של
 היה כה עד בישראל!״ הגדולה העיר —

 אך בלבד, כתל־אביבי מוגדר בלוד הנמל
 איש״ מרדכי חזר אחדים שבועות לפני

 אל־ במטום ירושלים, עיריית ראש שלום,
 במפגיע תבע עירו, קיפוח בגלל נפגע על,

 לטובת ההגדרה את לשנות אל־על מהנהלת
 המוכרז בנוסח פשרה, על הוסכם הבירה.

כיום.
★ ★ ★

ח פו וו!ץ ת
 השרה זמיר עמנואל המלחין של מותו

 נאווי אליהו השופט׳ על גם כבד אבל
ה מפגישות מאחת שהכירו מבאר־שבע,

 בשעתו. זמיר אירגן אותן והזמר מחול
אח שנים לפני שנערך המיפגשים, באחד

 זמיר עמנואל ניגן בראשון־לציון, דות
 בבוקר למחרת לצליליו. רקד ונאודי בחליל

 על להישפט לבאר־שבע, במיוחד זמיר נסע
 במהירות נסיעה בשל קודמת תנועה עבירת

התע שופט על־ידי שנקנס לאחר מופרזת.
 50ב־ נאווי, אליהו הימים) (באותם בורה

ארוחת־צהרים לאכול זמיר יצא לירות,

 סיום טקס בשעת . . • השופט בבית
 של בטחון קציני עברו השבוע, טייס קורס

 לבל הנוכחים את והזהירו בקהל חיל־האויר
 ההוראה את הפר אחד קטן ילד רק יצלמו.
 אותו תפסו אליו, התקרבו הקצינים וצילם.

 או לאמו אותם להוביל ממנו וביקשו בידו
 חיל מפקיד לאביו, הישר הובלו הם לאביו.

 יום • • • וייצמן עזר אלוף האוויר,
לפ דיין יעל של איומה שפורסם לאחר

 יאושר לא אם העולמית הקהל לדעת נות
 ישראלי כסרט במראה חדשות פנים סרטה

ב אישור יעל קיבלה ),1296 ׳הזה (העולם
 ישראלי כסרט אושר הסרט כי המודיע כתב׳

 היתר, הקודמות, בשנים כמו שלא • • •
מוע הצרפתת הבסטילה יום מסיבת השנה

ש המוזמנים יחסי. באופן משתתפים טת
 ב־ הלאומי הצרפתי החג את השנה חגגו

 בורדאייה, ג׳אן השגריר, של חווילתו
 הקודמות. הדחוסות במסיבות נזכרו ברווחה,

 פייר על־ידי עוד שנערכה מהן, באחת
 האוסטרי השגריר לעצמו ר,ירשה דילכר,

בחלי להופיע רארטל, קארל דר׳ דאז,
 לכה נעל האחת רגלו כשעל ערב, פת

 סנדל השניה רגלו על ואילו אלגנטית
 היתר, זו משונה לתינעולת הגורם תנ״כי.
 היתה הצפיפות אך ברגלו, פציעה כמובן,

בה. הרגיש לא ממש שאיש עד רבה, כה
★ ★ ★

ה ב ה ישגה א
 אנשים עשרות השבוע ניצבו אימה אחוזי
אמ ציוני בית מאולמות אחד של בפיתחו

 לאחר למקום נזעקו הם בתל־אביב. ריקה
לתד בו גילו מהאולם, יריד. קול ששמעו
 בידו אוחז באזיקים, כבול אדם המתם
 במדים משטרה לאיש המכוון עשן, אקדח

 אל העצור הסתובב כאשר מולו. העומד
 כצוזחות כולם משם ברחו הסקרנים, קהל

 משה הבמאי, הצליח רב בקושי רק אימים.
 קטע שזהו הנוכחים את לשכנע עמיאל,

 העורך ה־גו, התיאטרון של הבלשי ממחזהו
 השבוע יחזור ישן קול . . . בבניין חזרות
 מועדון־ של פתיחתו עם הישראלית, לבמה
 בתל־ בגינת־הוואי העצבני החתול הלילה
 שידי את ששרה צדיקריו, מתי אביב.

 ׳הקאמרי; בתיאטרון ירמה במחזה לורקד,
 שם מחבש, קצר לביקור ארצה ושהגיעו.

ב להופיע הסכימה בעלה, עם עושה היא
 ממנה חוץ שישי. ימי בתוכניות מועדון
 • • • המנהל .של החברים כל שם יופיעו

 בתפקידה זכתה לו העולמי הפירסום אף על
 (ראה ליון סיו ממשיכה לוליטה, בסרט

 השינוי כמקודם. חיים אורח לנהל תמונה)
 לשבע חוזה על כשחתמה השבוע, היחידי:

 להזמין החלה הוליבודית, חברה עם שנים
 • • • זרות שפות ללימוד מורד, לביתה

 הזמרת גילתה עצמית לביקורת מפותח חוש
 השבוע האזינה כאשר קאשי, עליזה
 אימוני בשעת בביתה הקליטה אותו לקולה,
 הזה,״ הקול את שומעת ״כשאני זימרה.
 מחליטה ״אני לחברותיה, בבדיחות העירה

 שיגיעו ישראלים . . . לשיר״ להפסיק
 אברהם הזמר את לשווא יחפשו יורק לניו

כי וילקומירסקי הסיבה: וילקומירסקי.
 נכרית בפיאה המבריקה קרחתו את סה

 1000 — מומחים לדעת ששוזיה, שחורה,
 בינדר זיוה המים מלכת . . . דולר
 בארצות־ מבוקשת דוגמנית להיות הפכה

 זיוה החלה מבעלה, אישור לאחר הברית.
עליה. האהובה בעבודה לעסוק

השבוע פסוקי
ש • א ה ר ל ש מ מ ד ה י ו ון, ד רי גו ־ ל- בתשובר. בן

 במטוס־ סובלן את שליוו הבלשים על בכנסת קריאת־ביניים
אין!״ לי בלשים. יש לכם ״כנראה הגירוש:

 סובלן: פרשת על בנטוב, מרדכי מפ״ם ח״כ •
החוק!״ את סיבלנה ״הממשלה

 אותו על ראשי במאמר ״אתגר״, דדהשכועון •
 תפקיד למלא רוצים אחדות־העבודה שרי אין ״אם עניין:

 שיתפטרו — מפא״י ערוות את בו לכסות עלה־תאנה של
 הדתית כיפתו את שפירא משה מר ינדב ואז הממשלה, מן

הנעלה.״ לתפקיד
״השל נושא: אותו על ישראלי, שמעון השחקן •

סובלנות.״ חוסר גילו טונות
 ועל נושא, אותו על גבירץ, תיאודור דר־ •

 ועיקרן — החדשות ״הרי יוסלה: בעניין במשפטים המיסחר
בחילה.״

של נאומו על צפרוני, גבריאל ״הבוקר״ עורף י•
והיפוכו!״ ״דבר. הזה: להעולם דומה דבק כי שטען דיין, משה
על בתגובה זכאי, דויד ״דבר״, מערכת איש •

במינסק?״ הדגים בשוק נעורי בימי שמעתי לא ״מה פסוק: אותו

 אינו כי דיין טענת על בתגובה הורוביץ, דן הכתב •
 שנאמד ״מה הכנסת: של הפרלמנטארי הכתב לתפקיד מתאים

דיין.״ ויש דין יש כי להראות בכוזנה בא עלי,
״לא המשק״: ״פינת כתוכנית ״קול־ישראל״ •

 עם לחם על אלא — בישראל האדם יחיה לבדו הלחם על
סובסידיה.״

בן־ארצי: אפריים האלוף ״אל־על״, מנהל •
 גם אלא השימוש, בגלל רק לא יורד הערך ובאשה ״במטוס

הגיל.״ בגלל
 לתרבות הציבורית המועצה דיוני סיכום •

 הוא לדעת, חייב ספרותי שמבקר הראשון ״הדבר ואמנות:
אותו.״ מבקר שהוא הספר את לקרוא
 אברהם תל־אביב, בעיריית חירות נציג •

 הקייץ: בסוף הצפוייה הירקון, התייבשות על שכטרמן,
 הנגב את העבירו הם לנגב, הירקון את להעביר ״במקום

לירקון.״

 שני ״קיימים יכין: חיים ישראל״, ״קול שדרן •
 והש״ם בטחון) (שירות הש״ב במדינה: אינפורמציה שירותי

מסויים).״ (שבועון

כל
7א 7 7/ ׳ /. . . 

1

 מועד בעוד הילחם
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משמחת... הודעה
 בגרות מפצעי הסובלים כל
 לשמוע ישמחו פגום פנים ועור

 שוב ניתן 14פ־ הנהדר שהקרם
רח בכל בבתי־מרקחת להשיג

 ומרענן מנקה 14פ־ הארץ. בי
קצר. זמן תוך הפנים עור את

 לבית־המרקחת היום עוד פנו
__________________הקרוב.
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1297 הזר! הסולם


