
אנשים
!בושות לעשות לא

 הממשלה ראש של בתו אשכול, נועה
ה על לחתום צרובה היתד, אשכול לוי

 בעין־הוד השבוע שהוצאה ההודית לירה
 כפר־האמנים. של העשור חגיגות לרגל

 הסכימה שר־האוצר, היה כשאביה תחילה,
רו אתם ״מה : אמרה עתר, אולם לחתום.

 תלכו ממשלה, ראש של בתו אני ממני? צים
לח נועה הסכימה לבסוף ספיר.' של לבת
 מיוחדות: תכונות לד, שיש הלירה על תום
 קונה כל דיפיציס, בנק על־ידי הוצאה היא

 תמורת אותה מקבל האמנים בכפר תמונות
 לחצאים. לחלוקה ניתנת והיא שישלם, כסף

 צריך היה שלי אבא ״מה נועה: הוסיפה
 ללחוץ שיצטרך כדי ממשלה, ראש להיות
 צריכה אהיה עכשיו שגרירים? של ידיים

• • • בושות״ יעשה שלא עלייו לשמור

 דקווא־ אוקומכה פול בעולם, ביותר
ה  עזב בישראל, גאבון שגריר ),29( צג

 אשתו בלוזית הארץ ואת משרתו את השבוע
 וחצי השנה שבמשך אוקומבד, ילדיו. ושני
 ידידים כאן לרכוש הצליח בארץ שירת בהם
 נסיעתו לפני קיבל ידידות, ובעיקר רבים

 סיגריות קופסת בצורת מתנה החוץ משרת
 שמדינתו אחרי הארץ את נטש הוא מכסף.

 לפני בישראל. שגרירותה את לבטל החליטה
 צרפת חניך השגריר עוד הספיק נסיעתו
ה הנשים בין להבחין הנשי היופי ומעריץ

 הדבר, אותו להן ״יש וצרפתיות: ישראליות
 • • • יותר״ זאת מטפחות שר,צרפתיות אלא

 בישראל, החדש האוסטרלי השגריר לאשת
 יותר הגורם דבר אין הוד, פטריקה

 מסתבר ברוסית. שיחה מאשר רוח קורת
ה את שלמדה רוסיים למהגרים בת שהיא
שום מחמיצה אינה בבית, בילדותה שפה

 חפר חיים המשורר לאחרונה דרש מעשים
 מפעלי בעל שוכינסקי יצחק מידידו

 זוג להוציא הצליח הוא בחיפה. אוטוקארס
 בפרסים שניתנו לקפריסין נסיעה כרטיסי

 בעין- שנערכה יווניות תלבשות בתחרות
 יצאה שמרת זיוה הדוגמנית • . . הוד

 המבוקשות, הדוגמניות ממחזור לאחרונה
 הריונה של החמישי לחודש שהגיעה אחרי

 דשא (״פשנל״) ם אכרה האמרגן • • •
ה הצגת מהצלחת לחלוטין מסוחרר היה

 שבארגונו. התרנגולים להקת של בכורה
 ההצגה, היתה איך ידיד על־ידי נשאל כאשר
 קלקלו הכפיים שמחיאות רק ״בסדר, השיב:

ל מקורית ברכה • • • ההופעה״ כל את
 זוהר, אורי השחקן נושא הממשלה ראש

 ״אשכול, ועין: שן שלו, היחיד בתוכנית
 אנחנו הממשלה. כראש להיבחרך לחי כה

הקול יצרני שני • • • היזהר!״ — אחריך
 וסמן קאסטנר אריוט היהודים, נוע

 סרט להפיק כוונתם על הודיעו •טפטנר,
 מילר, הנרי של ד,פורנוגראפי הרומן לפי

צר רקע על יצולם הסרט סרטן. של חוגו
ה כל ״עם העלילה תוגש לדבריהם פתי.

ה ההומור, את להקריב מבלי אך כבוד,
הכתובה.״ שביצירה המין או האמנות זעם׳

★ * ★

ת ן כרישט ב*״ דים1ר.יה ו
ה ובעיית הפיל על המפורסם הסיפור

ן בפרשת גם ונישנר, חזר יהודים טי ס רי  כ
לר.  תהפוך שהבעיה נידמה מעט עוד קי

 השתרבבותו אחרי טהורה. יהודית ר, לבע
ל רחמן, שנפטר, היהודי איש־העסקים של

 לשעבר, שר־ההגנד, שגם התגלה פרשה,
מו, ג׳*[ פיו רו  יהודי. ממוצא בעצם הוא פ

מש כי גילתה שלו היוחסין במגילת בדיקה
ל שברחו ספרד, אנוסי על נמנתה פחתו
לברי משם והגיעו שנה 500 לפני הולנד
ל נצר שהוא טוענת אחרת גירסה טניה.

ב כבר בבריטניה שחיתה יהודית משפחה
 מאוד תת מס, ה ע,וו רגש • • • 12ה־ מאה

^ל הזמרת השבוע גילתה רז. י במוד ש
 מועדונה, פתיחת על הכריזה בהן עות,

 הכריזה בצפת, הקטנות השעות מועדון
 שם בעלי אומנים יופיעו במועדון כי יעל

 בעלי אמנים בין גבוהה. אמנותית ורמה
 את גם שרז יעל מנתר, אלה ורמה שם
 עתה מכין העונות תיאטרון • • י שרז יעל

ם של החדש מחזהו את להצגה סי ד ני ל  א
 אר- בשם: קומדיה־דל־ארטה זו תהיה ני.

 סובבת שעלילתה הקרעים, ושלושת קלינו
 רוצה מהם אחד שכל זקנים, שלושה סביב

 אשתו, עם ולנאוף קרניים לחברו להצמיח
 זקנים שהם לכולם מסתבר שלבסוף עד

ביצועיסטים. להיות מכדי
★ ★ ★

השבוע פסוקי
 אדולף של אשתו אייכמאן, וורה •

לי.״ חסר והנחמד השקט ״אדי אייכמן:
 בן־גור- דויד על בן־גדריון פולה •
או ואיני כולם, על עולה ״בן־גוריון יון:

 אינו הוא בעלי. שהוא מפני רק זאת מרת
 הוא אבל ממני, נמוך גם הוא יפר,־תואר,

בלתי״רגילים.״ כשרונות בעל אדם
 שלום: האניה השקת טקס על הנ״ל 9

 השמפאניה בקבוק את לפתוח רוצה ״הייתי
 על־ידי אותו לבזבז למה ידידי. את ולכבד
 להשתמש יכולנו כך לשם האניה? על ניפוצו

מים.״ בבקבוק גם
חר-גדיא, במדורו קישץ, אפרים 9

ב אשכול של היסוסיו את מתאר הוא בו
״אש קרקע־קרקע: טילי רכישת על החלטה

בקר מושג לי אין יודע, לא ,אני כול:
קעות׳.״

שיטרית: ככור המשטרה שר •
 המשרד, את להחליף שאפתי לא ״מעולם

 שרות עושה שהמשטרה אמונה מתוך שלי
ישראל.״ של לבטחונה גדול
 עסמים ואיש לשעבר ״כ ח 9

 את לבטא לי ״קשה ז קוק הלל כהווה
 ך א בראותי חש שאני והבושה הכאב
ב סולף האומה תחיית של הגדול החזון
 בהם קדושה, חסרי לחיים ישראל מדינת
המטריאליזם.״ אליל שולט
יוחאי אלוף הים חיל מפקד 9

ץ ־נ  העומד ' לאמודאי דומה ״ישראל 'כן
 מהכרי־ כך כל מודאג אינו הוא כרישים. בין

 א ר, אך עליו, מגינים שמדיו מאחר שים
 אויר לו המספק הדק הגומי מצינור חושש
לניתוק.״ וניתן
צימרמן צבי הליבראלים ״כ ח 9
 כיום היא ״הקוסמטיקה בכנסת: דיון בית
 יותר, מפורסם מי יודע אינני חשוב. ענף

רובינשטיין.״ הלנה או רובינשטיין ארתור

מאן לילי
בנ תאונה

 במדינה ביותר המתפרסמים העסקנים אחד
ה תל־אביב עירית סגן־ראש הוא ש  מ

ן. י טי ש ד ל  סיפור מופיע יום בכל כמעט גו
 הערב. עתוני של הרכילות במדורי עליו

 איש של מלאכתו שזו מכריו סברו תחילה
 הסוד: התגלה לאחרונה מוכשר. יחסי־ציבור
 הדואר לתיבות משלשל עצמו גולדשטיין

או סיפורים המכילות מעטפות העתונים של
. דותיו .  השבוע לשלם נדרש ישן חוב .
ד ח״כ י ון. דו רי ־נו  בכנס הופיע כאשר כן

ה של בביתו השבוע שנערך הראשונים
ה את שם פגש נשיא, ט ל ד, ז רו  אשתו ב

ש ביפו, ברוך חיים בית־המלון בעל של
 עדיין לה חייב נשאר הוא כי לו הזכירה
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ראש השבוע נפגש כאשר . . . ארצה הגיע

 העתונים, עורכי עם אשכול לוי י,ממשלה
ממור כשהם המסיבה את העורכים סיימו
 להם הוגש לא המקובל לנוהל בניגוד מרים.

 לא מדוע אשכול נשאל כאשר כיבוד. בל
 בהלצה: השיב העורכים עבור כיבוד הוזמן

 י״ז צום שהיום משום זה הרי תרצו ״אם
. בתמוז.״ .  נציגי עם שבפגישה אלא .
 הנציגים, הפוך, מקרה לאשכול קרה ישיבות

 נדהמו בתמוז, י״ז ביום כן גם אליו שבאו
 ראש את ושאלה המארחת נכנסה :אשר

 לא אשכול כיבוד, להגיש מתי הממשלה
 תרתי־משמעי: בתשובת לה השיב התבלבל,

הכוכבים.״ שיצאו עד ״חכי
★ ★ ★

השטן ההבדל
 כלפי ביחסיה צרפת של התקררותה למרות

 קיימת עדיין לצרפת שאר,דה נראה ישראל,
 שגריר השבוע ערך כאשר הארץ. אזרחי בי!

חגי את כורדהייט ז׳אן בישראל צרפת
 הצטופפו שביפו, בביתו ביולי 14,׳ד גת

 לכבוד שהריעו הבית, פתח ליד ד,מונים
למסי שהגיעו הנכבדים והאורחים השגריר

 במקום נוכחים היו הממשלה שרי כל בה.
 שאינו יוסף, דס המשפטים שר ואפילו

 הקרע דיפלומטיות. במסיבות לבקר נוהג
 כאן הורגש במפא״י והצעירים הותיקים בין

 דיין משה החקלאות ששר שעה ש.־ב.
 קודר, רוח במצב הגג על בפינה התבודד

 בקלילות מאיר וגולדה אשכול ריחפו
 ביותר הצעיר השגריר . • . לאורח מאורח

הצעיר השגריר גם טענתו ולפי בישראל,

וכעלה
יו־יורק

 הילדות זכרונות את לרענן כדי הזדמנות
 הצנחנים סמל • • • השפה באמצעות שלה

ב שנשבה מי ג׳יבלי, יצחק לשעבר,
 תגמול, פעולת אחרי הירדנים, על־ידי שעתו

ב לאחרונה זכה באגד, כנהג כיום והעובד
 מתייר, לארצות־הברית חינם טיסה כרטיס
 ליוד המטוס, אל בדרכו בארץ. פגש אותו
 מתקופת־הש־ וחברים ידידים עשרות אותו
 המטוס, כבש על ג׳יבלי שעלה לפני רות.

 מילות כמה לשאת המלווים ממנו ביקשו
 ה־ ג׳יבלי העם־היושב־בציון. למען פרדה

מרו במאמצים לו שעלה נאום נשא נירגש
 המיקרופון אל פיו את מפנה כשהוא בים,
 הזדמנות. באותה לו שהוגש צה״ל, גלי של
 נאם שהוא התברר הנאום של בסיומו רק

גילוח. מכונת לתוך

★ ★ ★
מתגרשת המלכה סגנית
 להרצליה לאחרונה אירעה מצערת תאונה
 הישראליות המזדנבות מצמד אחת זיניוק,
 אחרי בפאריס מספר חדשים לפני שנעצרו

 שלהן. המלון חשבון את לשלם יכלו שלא
 במצב בניו־יורק עתה הנמצאת הרצליה,

 הר־סיני, לאוניה עלתה מאוד, דחוק כלכלי
 ידיד, לבקר כדי ניו־יורק, בנמל שעגנה

 ונפלה מעדה עלייתה כדי תוך קצין־שני.
 . • • משם נמשתה רב בעמל ורק למים,
 נוספת לישראלית אירעה אחר מסוג תאונה

 בשם יותר המוכרת מן לילי בניו־יורק.
 סגנית שהיתר, מי בילו״, מסיבוב ״הנערה

 כשנה לפני נישאה ,1960 לשנת מלכודהיופי
 מארטין צעיר, אמריקאי יה בגדי ליצרן
 מספר לפני בארץ ביקרה אף עמו גלר,

 מניו־ לאחרונה שהגיעו ידיעות לפי חדשים.
 שחקן • • • להתגרש הזוג ע.מד יורק

 חושב תומא תיאודור טרקלין תיאטרון
 שהוא למרות לעולה־חדש, עצמו את עדיין
 זאת למרות בארץ. שנים ארבע כבר נמצא

קו שלעיתים אלא שוטפת. שבפיו העברית
 למשל, בך צפויות. בלתי תקלות לו רות

 אמר מופיע, הוא בה האהבה טרקלין בהצגת
מפר זרח ״הדבר המשפט: את השאר בין

 יכלו דקדוקי חוש בעלי צופים רק ני,״ ח
 ״הדבר היה: לומר שהתכוון מר, כי להבין

 כלל הבחין לא הקהל רוב מזכרוני,״ פרח
לשפת ידידות של תרגום • • • הפה בפליטת
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׳ י נ ר, ^ ב ת ס למדי רגישות חסרת מ
ן ל פסחתי, כך משום ופנים. ניות־חוץ י

 ממדרגה מהממת פוליטית ידיעה על בושתי,
 לוי בעיתונים: אי־שם שהופיעה ראשונה,
 של בימה להתרחץ ממשיך נאמר, אשכול,

ה הסביר וזאת, בבוקר. השכם תל־אביב
 למרות כמוני, הניבער להמון המדיני פרשן
כראש־ממשלה. ביותר עסוק היותו

ה המופע את לכסות עלי הטיל העורך
 בימים המישמר על לעמוד צוויתי מדיני.
 וחצי ארבע משעה החל — ושישי חמישי
 בשעה דן. מלון בירכתי החוף, על בבוקר,

 לטובת לישון. ללכת אמתכם נוהגת כזאת
 ישר וצעדה שינה על היא ויתרה האומד״

ד,ער החוף אל — שניסגר ממועדון־הלילה
 הטיילת, מדרגות על , ניער צעיר זוג פילי.

ה והלך המקומטים, בגדיו מעל החול את
לישון. ביתה

 שזור מאמר על חלמתי לשפת־הים בדרך
 נוטפות פוליטיות והצהרות ורגש, אחווה,

 השוחה העממי הממשלה ראש של מפיו מים
במה החזאי אמר כך בים־גלי־עד־גבה־גלי.

 עיני מול ראיתי האחרונה. החדשות דורת
 של המיוחדת ההוצאה את ההשראה מלאות
 הממשלה ראש הקידמי כשבשער העיתון

רגליים הכתפיים, על ידיים רטוב, בבגד־ים
ה הכותרת ומעליו מוכנסת, ובטן פשוקות

 גם נאצר עם להיפגש מוכן ״אני שמנה:
גולדה?״ איפה עכשיו!

★ ★ ★

ף ד ** חו  אף ישישים. עשרים התרוצצו ה
היו ראש־ממשלה. היה לא מהם אחד £

 או ציבעוניות מטפחות לבנים, זקנים להם
ב שיחקו הראש, על עמדו הם קרחות.

 עליזים, היו הם בכדור. בתופסת, מסירות,
ושזופים. ידידותיים,

גב מכולם, הצעירה אמרה סוב,״ ״בוקר
לכולם שחור. בבגד־ים ,55 בת נאה, רת
 מ־ רחל לי ״קוראים שחורים. בגדי־ים היו

 מ־ בוקר כל באד, שאני מפני ראשון־לציון,
ראשון־לציון.״

 בחיוך קרץ שלנו,״ מיס־ים היא ״זאת
שחור. בבגד־ים וחצי, 79 בן גבר ערמומי
 נזפה בורים!?״ מתחיל, פעם שוב ״אתה

דק. קול לה היה מראשון. רחל
בו אמר שלנו,״ החתיכה זאת כן, ״כן,

ידה. מטווח בזריזות וברח השובב, רים
 קצת צווחה מבוגרים,״ קצת תהיו ״חברים,

 לעיתונות לספר רוצה ״אני מראשון, רחל
 בענווה: אלי פנתה היא שלנו.״ האירגון על

 חורפיים. טובלי־ים — טי״ח מזכירת ״אני
מאור היינו לא האחרונות השנה 30 במשך
הח שנה שלפני עד הלב. לי כאב גנים.
 אליצור, דוקטור כולם. את לארגן לטתי

לה לי עזר כאן, שמתרחץ קליני פסיכולוג
ח. את קים מסי עושים כבר אנחנו היום טיי

והול דמי־חבר משלמים פגישות־יוגה, בות,
 הכירה העיריה גם חברים. של להלוויות כים
 התלבש אשכול בחוף. מחסן לנו ונתנה בנו,

 להביט, באו חברים חודש. לפני הזה במחסן
 פה הים, ,איפה להם: אמר שאשכול עד
שם?׳״ או

בצעדים אלי קרבו קשישים ים טובלי שני

יפו
בבוקר.

 לערפילי מבעד ברקע, נשקפת
 השכם להתפזר המתחילים השחר

במהופך. אותה רואה המתעמלת


