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 במצלמות להסרטה צבעוני סרט
 הנאה לך המעניק מ״מ, 8 של

המ צבעיו לדיוק הודות מיוחדת
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להתכתבות חבינלאוימי המכון

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אכיס,
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 גליק־ תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 • 136 ד. ת. ,226785 טלפון ,8 פון
 משה דפוס • עולמפרס מברקי: מען

 טלפון ,6 פין תל־אביב, בע״מ, שהם
אורי :הראשי העורך • 31139
בע״מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי

באילת המים לפני מתחת והמנגנים הפסנתר
ממעמקים צלילים

אנשים
ה שר בלווי

 לכיש, חבל בחגיגות השבוע, השני ביום
 תמהונו, את והביע ׳כן־גוריץ דויד ברך

 לאחר־ נוכח. איננו שר־האוצר שהיה מי כי
 אר■ ולוי אליאב ליוכה אל ניגש מכן

 של באנשיו הידועים החבל, מקימי גוב,
 למה שלכם, הבוס ״איפה ואמר: אשכול,

 שכזה!״ חזיר מין סתם הוא בא. לא הוא
 השבוע אשכול. ללוי כבר, לו נמאס •

 אין כי הסביר מזלזלת, יד תנועת תוך
 דויד של דבריו לתוכן ברצינות להתייחס

 שהוא כמה אותי ״שיתקיף בן־גוריון.
 בפרוטרוט, לא או ״בפרוטרוט אמר, רוצה,״

 הרצ־ אכרהם ח״ב • לטובתי.״ זה כל
ה לו ניתנה השבוע נוהג. כמינהגו פלד

 המצפון איש של בנו בחתונת הזדמנות
 כסוף הח״ב מנוח. יהושוע א׳ מדגניה
 ילדים העלה באידיש, שר כדת, שתה השיער

 בת בתו # בחברתם. ורקד הבמה על
ן אחרונות ידיעות כתב של העשר נ ח ו  י
 הפנימית בפוליטיקה כנראה, מבינה, להב

 השבוע מבוגרים. מהרבה יותר ישראל, של
 את אביה של העבודה שולחן על ראתה
 בהם עיינה לשון־הרע, חוק הצעת סעיפי

 נגד מכוון הזה שהחוק נכון ״אבא, ושאלה:
# הזה?״ העולם  דרוקר, יגאל אחר, לכתב י
 אירעה לחרות, מהבוקר לאחרונה שעבר
 המשטרה שר כי כתב הוא בדיווח. תקלה

 של בהלודיתו השתתף שיטרית ככור
 שנחשד אחרי בכלא, שהתאבד הערבי הצעיר

 נזעמות, תגובות באו השר מלשכת בריגול.
 העתון עורך כי נמסר חרות וממערכת

 התנצלותו את ימסור עוד רמכה איזיק
 מזלו לרוע מחופשתו. שיחזור ברגע לשר,

 באותו בדיוק התקרית קרתה דרוקר, של
משט לענייני כתב לתפקיד מונה בו שבוע

ב המשטרה דובר רה. ק ע  החליט נש י
 עמו ישתף לא כי למערכת הודיע להענישו,

 במרכז הרווחים הסיפורים אחד פעולה.
 עקיבא התיירות לשר נוגע מפא״י,

ל בזמנו המרכז החליט כאשר :ין גוב!
 לבשר לביתן, משלחת יצאה לשר, מנותו

 ברין,׳גו רב־השנים. חלומו הוגשם כי לו
 ישב הטלפון, באמצעות על־כך ידע שכבר
 את בפיו מחזיק כשהוא כורסתו, על נינוח
את שמע שלו, הניצחית הסיגריה פיית

 אשר ״את זועפות: בפנים ואמר הבשורה
לי!״ בא יגורתי
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ה שחקן ר פ ס מי ב
ש זה שולרר, מרדכי מפא״י צעיר
 ב־ המיעוט בבנם אשכול לוי את התקיף
 שהוא כך על )1447 הזה (העולם אביחיל

 השבועון רעיונות את למעשה הלכה מבצע
 בתוקף דומה. בעבירה נתפס המסויים,
 שיגר הסטודנטים, התאחדות כנשיא תפקידו,

 הכורדיים הסטודנטים לאיגוד עידוד מכתב
 הכורדים במאבק תמיכה בו הביע באירופה,
 אותו על הזה העולם כתבות ברוח בעיראק,

 בשם המסמך על חתם לצבר, כיאה נושא.
 בהסרטת יחסי־הציבור על הממונה • מוטי.

 התלונן ג׳ונסון, בראדי ענק, צל הטל
 הישראליות הניצבות כי עתונאים, לפני
 גופן, של הקדמי בחלק מפותחות אמנם
הן כי סיפר הוא בראשן. לגמרי לא אבל

 אר סצינה, אותה להפרטת יום־יום באות
שו ובתסרוקות אחרות בשמלות פעם כל

 הן טוב, מרגישות כשאינן לפעמים, נות.
 תמלאנה שאלה כדי חברותיהן את שולחות

 קירק סרט אותו כוכב +. מקומן. את
ה ברחוב התנועה לסתימת גרם דוגלס
כשהו ותל־אביב, יפו את המקשר כובשים,

 (״ג׳אק״) יעקב של במיספרתו השבוע פיע
ש הקהל המפורסם. ספר־האמנים אליאני,
 את לסגור ג׳אק את אילץ בהמוניו התאסף

 ממנה יצא קלה שעה כעבור המיספרה.
יול את ישלח כי הבטיח חדש, דוגלס

 ראשו את הוא גם שיפקיד כדי כדינר,
 אשתו אגב: דרך המומחה. הספר בידי

 עומדים דוגלס־מרכוס של ילדיו וארבעת
 (תאומים ״הגדולים לישראל. השבוע להגיע
ה סיפר במאי,״ כעוזרי יעבדו )18 בגיל

 אעבוד ואני בבית יעבדו ״הקטנים שחקן,
 אלפרד הגרמני הצעיר • כולם.״ בשביל

 בירושלים, לאחרונה שהתיישב גכירץ,
 תימנית, למשפחה בת מקומית, צעירה הכיר

 המלכות. חצי עד לה: הבטיח בה, התאהב
 הוא השבוע לקיים: צריך מבטיחים ואם

 של בבריתו שהוכנס אחרי מניתוח, החלים
 משפחתו כי מספרים מכריו אבינו. אברהם

 ומשפחתה ליהודי, שהפך עדיין יודעת אינה
 בואה גוי. אי־פעם היה כי יודעת אינה
 עורר טרוטרס גלוב הארלם קבוצת של

 רבות נשות־חברה אצל נעימים זכרונות
מביקו הסל להטוטני את שהכירו בארץ,

ה לכדורסלנים שגם התברר קודמים. רים
 הראשי השחקן דומים. זכרונות יש כושיים
היה לא למשל, רימון מידולארק שלהם,

 כששמע אך לישראל, הפעם לנסוע צריך
 טען הקבוצה, הנהלת בפני עירער על־כך

 חיים בה ״עושים ישראל. על יוותר לא כי
 שהסנונית כמו • הוא. הסביר טובים,״
 המועצה מבשרת האביב, את מבשרת

 בוא על אכיכי לאלי באכזיב האזורית
 גם נפתחה זו, בעונה שנה כבכל הקייץ.
 אלי. כנגד המועצה של מלחמתה הפעם

 עובדי יותר. תוקפנית היתד, היא השנה אך
 המורים השלטים כל את עקרו המועצה

 ולאכסנייה למוזיאון להגיע כיצד למטיילים
 ולהכריחו לבודדו זו בדרך קיוו אביבי, של

 מסויימים אילתיים • המקום. את לנטוש
 כי ולמצוא אחד בוקר להתעורר עלולים

 מנוסי. דירי שם על ברחוב גרים הם
 ראש סגן של הצעתו תאושר אם יקרה זה

 רחוב לקרוא אולניק, אשר אילת, עירית
 ומקנת המלך שלמה המחזמר מחבר שם על

 חגיגות במסגרת גדולה להצלחה שזכה שבא,
 אחר, אילתי • לאחרונה. שנערכו אילת יום

 מקורית: בצורה היום את חגג נלסון, רפי
 אל למענו שהורד פסנתר, על פרט הוא

 הדרומית החוף עיר # המים. לפני מתחת
 האדמיראל של הנלהבים בסיפוריו גם נזכרת

 לאחרונה שביקר הייאה, הלמוט הגרמני
 המקום ״היא הוא, סיפר ״אילת,״ בישראל.

 מובטח־ם שבו ישראל־ירדן בגבול היחיד
 אם כי לגבול. מעבר יריות מפני הישראלים

יפ יתכופף, והלה בישראלי ירדני חייל יורה
 משחקני אחד אף # במיצרי.״ הכדור גע

באמו מאמינים שאינם אלה אפילו הבימה,
 במי ולשחק להסתכן מוכן אינו טפלות- נות

 מדברות העובדות כי וולף. מודרג׳יניה מפחד
 עזבה זוהר שמרים אחרי עצמן: בעד
 השחקן חלה הריונה, בגלל ההצגה את

 שחקן קיבל מכן לאחר פלג. אלכסנדר
 דיסקוס. התקפת אשרוכ, מישא אחר,

 תלתה בעמק־הירדן, הצגה לפני השבוע,
 אף המשחקת פרידלנד, דליה אשתו,

לבית־חולים. נלקחה בוירג׳יניה, היא

★ ★ ★

קי ע פסו שבו ה
״במל :אלון יגאל העכורה שר •
 הפסדנו אך במלחמה הצלחנו הקוממיות חמת

השלום.״ את
אלמוגי: יוסף מפא״י ח״כ •

מלאך.״ איננו ״בן־גוריון
ב־ ספיר, פינחס האוצר שר •

הלוו מחלק הוא כי האשמות מפני התגוננו
מ שניתנו ההלוזאות ״כל כלאחר־יד: אות

 עלי רשומים היום, ועד בית־ראשון חורבן
ספר.״
 ומהיר תפיסה מהיר ״אני :הנ״ל •

החלמה.״
דיין: משה מפא״י ח״כ •

היו שזזיצי, בשעון לקוקיה דומה ״מפא״י
 שלה הפיזמון את משמיעה שעה, כל צאת

לתאה.״ וחוזרת
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