
לרופאייזן כשי שנמסר הנטו תכנית
השמצות על תגובה

אנשים
במערות חפירה

 חלקו הירושלמיים הסטודנטים רק לא
 ליובלו כובד, מרטין. לפרופסור כבוד

 צפון מ<זוז ממשלת י).7 יעמוד (ראה 85ה״
 חנכה המערבית, בגרמניה ריין־וסטפליה,

היה ולימודי לחקר פקולטה המאורע לרגל
 את תישא אשר דיסלדורף, באוניברסיטת דות
העתי אוסף • • • בובר מרטי! מכון השם
 בחצר ריין, משה ,שר־ד,חקלאות של קות

 רבה בכמות לאחרונה התעשר שבצהלה, ביתו
 חובב, ארכיאולוג שהוא השר, מימצאים. של

ש הכלקוליטית מהתקופה קברות על שמע
ל מיהר בגבעתיים, דחפור על־ידי נחשפו
והו במערות ידיו במו חפר בשבת, מקום

 אותם עתיקים, מתים ארונות משם ציא
 המימצאים על ששמחתו אלא לביתו. הוביל

 עיריית מועצת רב. זמן ארכה לא החדשים
העתי את מיד להחזיר ממנו תבעה גבעתיים

 עמדה בעל שאדם חריף, גינוי בתוספת קות׳
 העירוני, העזר חוק על עבר כמוהו ציבורית

 . . • ארכיאולוגיים מימצאים נטילת האוסר
 יו־ סגן השבוע המשיך הכנסת, במסדרונות

להת ישעיהו ישראל הכנסת שב־ראש
 אשר התל־אביבי הנוער פרלמנט מדיוני פעל

 יושב־ אודות ישעיהו העיר בחסותו. נערך
 מיוסף זריז יותר ״הוא הפרלמנט: ראש

 יפה ויותר ניר מנחום צעיר יותר סרלין׳
 נמסר ומעניין מפתיע גילוי על • • • ממני׳׳

הגי כנין. מנחם חרות למנהיג השבוע
 בירושלים ישנים לספרים בבית־מסחר לוי:

חתי מתנוססת שעליו בראשית ספר נתגלה
 היה הגרדום. מעולי גרונר, דוג של מתו

 שלו, הכלא בתא גרונר עם שנשמר ספר זה
 להורג, הוצאתו לפני שבוע על־ידו, ונשלח
 המגלה: בחיפה. בית׳׳ר קן לחברי כמתנה

 שהיה מי גניחובסקי, משה אליהו
 הפועל מטעם והשניה הראשונה בכנסות ח״כ

 ספרים חובב שהוא גניחובסקי, המזרחי.
ביש העשירות הספריות אחת ובעל ידוע
בערי- חיטוטיו תוך הספר את גילה ראל׳

 שהצטברו והמאובקים הישנים הספרים מות
בבית־המסחר.
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במרתף גניבה
 דניאל האח נגד האחרון ההשמצות גל נוכח
 דניאל שאב בחיפה, הכרמליטים ממנזר

 שנשלחה קטנה ממתנה עידוד רופאייזן
 עזר שרופאייזן מיר, גטו מניצולי אחד לו.

 של מיניאטורית תבנית לו ■שלח בהצלתו,
 הכר־ מנזר במסדרון לראוה המוצגת הגטו,

 ניצבה גדולה פח קופסת . . . מליטים
 בבית- המרצה של שולחנו על שעבר בשבוע

 ועורכי־ המשפטנים בתל־אביב. הפרקליט
 להוציא התבקשו להרצאה, שהגיעו הדין

ה הסיבה: ולחבשן. הקופסה מתוך כיפות
 ר,ו־ יצחק הרב היה ערב אותו מרצה
 שהירצה בתל־אביב, הרבני מבית־הדין ליץ,

ה שכל כך על עמד הוא אישות. דיני על

 חברת • • • כיפות יחבשו בהרצאתו נוכחים
 הישראלי השם את הנושאת חדשה, סרטים
 באוסטריה. לאחרונה נוסדה פרודקשן, הראל
 של אמרגנו אלא איננו החברה מבעלי אחד

 יורם מולכו! סמי הישראלי הפנטומימאי
 עם בשיקוף החברה את הקים הוא הראל.

וי לובין לשעבר, אופרה המטרופוליטן זמר
לה מתכוננת שהחברה הראשון הסרט שי•
 אור, יובל של אהבתה המחזה לפי יהיה פיק
 3זא הישראלי השחקן גם ישתתף בו

. מולכו סמי הבמאי: כרלינסקי. . . 
 נוסף הישראלים הפנטומימאים משפחת אל

ויהודית מאיר :חדש צמד לאחרונה
 כה עד שהופיע הנשוי, הזוג כוקאי.

 בהופעות בקרוב לצאת עומד מוסדות, בפני
 בשוטר עוסק הצגתם מקטעי אחד פומביות.

 החליט הגניבה מחווית להתרשם כדי וגנב.
 באחד ירד ממש, בגניבה לעסוק מאיר

 עצים. משם לגנוב כדי ביתו למרתף הלילות
 עד הפחידו משם שפרץ שחור שחתול אלא
 אשתו את להזעיק נאלץ שהוא כך, כדי

 ספג הזוג אבל בוצעה, לא הגניבה לעזרה.
ב מהופעותיו לאחת בדרכו • • • חויה

 ישראלי שמעון עמו נטל פרובינציה,
 בו שהאיצו קשישים, טרמפיסטים זוג בדרך

 לתכנית להגיע ממהרים שהם כיון הזמן כל
 זהותו, את ■גילה שלא שמעון, היחסים. תורת

 בזמן. ההצגה למקום להביאם להם הבטיח
 ״אמר־ זעקה: לפתע שמע הבמה, על כשעלה

 את עזבה לפני • • • הוא״ שזה לך תי
 מאכזבות אחת את רודן זיוה ספגה הארץ,
 כדי קליפורניה למזללת באה היא חייה.

 כיון המקום. בעל נתן, מאייבי להיפרד
 למסור המלצרים מאחד ביקשה היה, שלא

 תמה מבט, עליה העיף האיש ד״ש. לו
״ממי?״ זיוה: את שהדהימה בשאלה והשיב
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ק3 מורה ר -ו !יו
היש המטבח מלכת שהוכתרי, אחרי רק
 צכר שמעון ההומוריסטן נזכר ראלי,

 לזכות היה עשוי משלו מיוחד מתקון כי
 המת־ הלאומי. הישראלי המאכל של בפרס
 בננות, טון 12 עגבניות, טון 12 לקחת קון:

 הירדן בעמק עמוק עמוק ולקבור לערבב,
 לאור ספר הוצאת במהירות שיא • • •

 גורכיץ, עמיקם המו״ל השבוע השיג
 ניסים של החדש מחזהו את לאור שהוציא
 השבוע שהועלה האמריקאית הנסיכה אלובי

 את סיים ניסים העונות. תיאטרון במת על
 החזרות שהסתיימו אחרי רק המחזה כתיבת

 תוך ממנו חלקים שהשלים כיון האחרונות,
 למו״ל נמסר הסופי היד כתב עבודה. כדי
 הפז־ • . . ההדפסה לפני בלבד אחד יום

 למשמע מאוד צהל מעוסי דידי מונאי
 מור הדסה בשם צעירה סופרת כי הידיעה
 יהיה שגיבורו ספר בקרוב לפרסם עומדת

 דידי: אמר במדינה. הידועים האישים אחד
 מזה לעשות כדי הזכויות את קונה ״אני

 תאו״ עודד הקאמרי שחקן . . • מוסיקול.
לימו למטרת בארצות־הברית השוהה מי,
 לעברית. למורה בקרוב להפוך עשוי דים,
 בניו־יורק, כמורה העובדת שאשתו, כיון

 מחליף האחרונים, הריונה בחודשי נמצאת
 להחליפה עומד בשבוע, פעם עודד אותה

 • • • הלידה אחרי מיד מליאה במשרה
תעסו להם מצאו בארץ שנשארו שחקנים

שמו תזכירים. הגשת — אחר מסוג קה
ה שחקני רודנסיקי וש&ואל כ>״/ אל

 פנו גולדנברג אליהו והשחקן בימה,
 תל־אביב עירית לראש בתזכיר לאחרונה

 הפנטומימה ללהקת להחזיר ממנו תבעו בו
 המיסים כספי את בארץ שביקרה הפולנית
ב־ בשעתו שביקרו השלושה, ממנה. שניגבו

מז״לי״ל אמוץ בן דן
 מנכסי לאחד מכבר זה הפך בן־אמוץ מ של המפורסם ההספד

וארי דן הגיש שבוע לפני הישראלי. הפולקלור של הברזל צאן
 (״עופר") שאול של חתונתו במסיבת הספד. של נוספת אציה
 בפח שנפל לידיד חדש, הספד דן נשא כ״חמאם", שנערכה ביכר,

הנשואין:
 גיבורים נפלו איך חביבי, יד, איך איך, שול• יה שול, יה אוח, אוח, וח,

 ׳תחתן — המסכן ׳תחתן ואיננו. הלך באדם, היקר מאיתנו הלך לחופה. מתחת ^
 למי ,שרוצה מה עושה חופשי, אדם היה אתמול רק וואלה אתמול, ורק לגמרי.

. מתי שרוצה, . .  מנעול על החנות סגורה עכשיו: ותראו זמן. לו יש שרק מתי ש
 תאכל לא בעצמה קמצנית, חריביתה וזאת האשד, אל המפתח הלך ווינו? והמפתח
תתן. לא ולאחרות

 אשד, לו וארש הלך שמך! ימח כזה דבר לנו עשית למה שול! יה שול יה אוח
 כמה תקרא לך ספר: כמו לפניו פתוח העולם כל זה. החיים את לנו הרס הארס.
חולה. למיטה ראשו מכניס החמאר וזה רוצה, שאתה
 אלפים לנו יש לחשוב אפשר מלעון! יה שולי יה כזר, דבר לנו עושה אתה איך
 רק חושב אתה איפה! הצדק איפה אחת? אשד, על אותך לבזבז יכולים אנחנו כמוך!

 יש ואיפה אלינו. בדרישות יבואו שלך הנשים כל אבל שלך. הפרטית הנוחיות על
איפה? לזה כח לנו

 בין באת צהרים, שמש אותך היכת בטח ככה. בפח נפלת איך שועל יה איך
 כמו נסיון עם אדם וולי, יד, וולי יה איך הדחק. בשעת בוודאי ונתפשת המצרים

 לשונך תדבק ארס! יה במותנינו מועקה שמת וואלה עליך. עברו רבות הלא שלך.
ממזר. יה לחיקה,

̂־ ̂- ־ ־׳
איפה! אתה איפה נפשי! רוחי, יה עיני, יד, חביבי! שול אתה איפה 1 יפה

 הלכת איך וולי! יה וולי יה קאקן! הלך ותראו ז׳ואן דון היה וי. וי וי וי וי
 אתה? דווקא למה למה? הקמצנית? של בזרועותיה נפלת איך אחת! בבת ככה לנו

במקומך? אני לא למה
 מסתכל מפלאסטיק. שפן עיני כמו שלו עיניים החתונה. לפני זה נחמד היה ואיך

 להיות, לה מתחשק — באשד, מסתכל באלחוט. להריון אותה מכניס — בבחורה
 ובצדק. אבא. לו קוראת תיכף קטנה, בילדה מסתכל לא? למה עוזב. והוא שלו. אמא
 הרחצה מן שעלו רחלים עדר כמו שלו השיניים הזה! המנוול יפה היה איך

 הנגר חי. כמו וואלר, יפה. היתד, איך שלו העץ ורגל שתיים. או אחת רחל פחות
 ו׳תחתן הלך חופשי אותו עזבנו אחד רגע ראח! שאול ראח אותה. מכיר היה לא

 שנים עשר כבר הזה בבוץ אנחנו שמו. ימח אצלכם בקרוב אומר ועוד המנוול.
 כבר שלי החברים כל לרברס. הזמן הגיע כבר אצלי אצלך. בקרוב אומר והוא

 את מקלקלת האהבה אומרים: זה על נשוי. שעוד בשורה היחידי ואני התגרשו
השורה!

 חורשת אנחנו עץ הכאב לוא הירקון. אנחנו מים הצער לוא שול! יה שול יה אוח
 זד, הלך אותה! שהמציא מי חריביתו החתונה. סאממה — החתונה אבל קק״ל.

 לכדורגל איתנו ילך מי ושקרים? גבורות עכשיו נספר מי על בחיים. בעודו מאיתנו
 באזני אהבה דברי ילחש מי מי? עכשיו. מהמיטה תצא לא שבתות 50 הלוא בשבת?

 מי תקליטים? להן ישמיע המסובכות?'־מי לחתיכות בעיות יפתור מי סטודנטיות?
נכון! זה אנחנו? הבוקר? עד אותן יבין מי אמנות? ספרי להן יראה

 תעבוד האור! את לכבות בשלום. משכבה על תנוח המיטה. את להוריד חאלאס.
 תכסה תכסה לכסות! יאללה לנוח. לבן־אדם תן חשמל. חברת לא זה יענקל. יה שם

 לקח. השם נתן השם !הוך הוך הוך השמיכה. כל את תסחוב אל שכמוך. מנוול
טוב! מזל ברירה: אין

 הציגו הפולנית, הממשלה כאורחי פולין
 טוענים: עליכם, שלום מיצירות קטעים

 נהנינו הישראלית האמנות כנציגי ״אנו
ה למען האפשריות,״ ההקלות מכל בפולין
 השלושה ביקשו פולין, עם הטובים יחסים

 בלתי־ להלצות מקור • • • הטיסים החזרת
 /״חם, ה2רי של בלהקת־ו■,ריקוד פוסקות

 הוא החדשה, בתוכניתה השבוע שהופיעה
 כן־דויד אהוד הרקדן בין ההדדי היחס

 אהוד של אהבתו לוין. לאה והרקדנית
 נדסון, מרפי מכבר לא שהתגרשה ללאה,
 בקטע יחד רוקדים הם הבמה על לעין. בולט

 יוליסס, בספר האחרון הפסוק על המבוסס
 כן, רוצה, אני ״כן, הגיבורה: אומרת בה

ה מן יורדים שהשניים ברגע אולם כן!״
 לאה: אומרת ההלצה, אומרת כך במה׳
 חוש • • • לא!״ לא! רוצה, אינני ״לא,

 מכבי כדורסלן השבת הוכיח מפותח מסחרי
בחן תנחום הלאומית, והנבחרת תל־אביב

■ . ן  קבוצת־ נגד קבוצתו משחק בשעת ״
למג מטבעות הקהל זרק ירושלים, הפועל

 תנחום הקבוצות. בשחקני זלזול כאות רש
 את לעצמו ואסף התכופף התעצל, לא הענק

 מסוג ספורטיבית מחאה • • • המטבעות
שהק ירושלמים, כדורגל צופי הביעו אתר,
 הפועל כדורגלן של פניו את השבת בילו

ה סטלמד, נחום והנבחרת, פתח־תקוה
באוסטר־ מקצועי לכדורגלן להפוך מתעתד

ולוין כן־דויד
.״ רוצה אינני ״לא, . .

 — טובות ״בלי שקראה: גדולה בכרזה ליה,
סע!״
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השבוע ׳9103
כן־גור• דויד הממשלה, ראש •
 עצים : דברים שני דרושים ״למדינה 5 יון

והיל חזקים להיות צריכים העצים וילדים.
חכמים.״ להיות צריכים דים

עז • !, בו אתגר, בדו־שבועון עברו
 הצבאי: המימשל בעניין יזהר ס. עמדת על

יזהר״. ״חירבת
 ל- (מחוץ ״קול־ישראל״, שדרן •

 של הערביים הח״כים עמדת■ על שימס,
מי מחמת ״מוקצה עניין: באותו מפא״י
עוט!״
על זרחין, אלכסנדר הממציא •

 בהמצאתו: מדע אנשי שעורכים הניסויים
 את לתקן יכול מיהופיץ כלי־זמר כל ״לא

וצ׳יקובסקי.״ ואגנר בטהובן,
 שנערך בוויכוח גדיה, צבי 3הר •

מה הדת הפרדת על בפרלמנט־ד,סטודנטים
 הפרופסור בוויכוח, יריבו אודות מדינה,
 היה עיני, את ״כשעצמתי בר־הילל: יהושע

 את ושומע בחמאם נמצא שאני הרושם לי
בן־אמוץ.״ דן של קולו
ב להשתתף סירובה על רודן, זיוה •
 רק יכולה ״אינני אלדוראדו: הישראלי סרט

מוכ אני רוצה. שהבמאי איך טקסט לדקלם
אותו.״ לשחק גם רחה
 מאי קולנוע בעל דוידון, יעקוב •

 סרטים. 19 עשה ברגמן ״אינגמאר בחיפה:
בארץ. הוצגו כבר מהם 21

ה העולם 1328 הז
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