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אנשים
אילו צעיר...״ הייתי .

 דויד השבוע גילה אמונתו תמצית את
ב עליו, חביבה בהזדמנות כן״גוריון,

 עם בתור ישראל, עם לתנ״ך: הארצי כינוס
 מיליונים, עתה למנות היה צריך קדמון,

 כי הוא אות מקרבו, מעטים רק נותרו ואם
ב המחוננים אלה הטובים, הם הנשארים

 ארץ היא גם ארץ־ישראל מיוחדות. סגולות
 ה־ התוצאה לכן, מיוחדות. סגולות בעלת

מיו בארץ מיוחד עם מישיבת בלתי־נמנעת
 הכי הספר מהו ספר_מיוחד. היא חדת

 אך • התנ״ך. היום? עד שנכתב מיוחד
 עם אשר את השבוע גילה בן־גוריון רק לא

 עשה אונא משה (מפד״ל) ח״כ גם ליבו.
 הממשלה, בפנים ישבנו ״אילו אונא: כך.

 יוצאים היינו לא אשדוד, עניין צץ והיה
 אשכול לוי כך על הגיב • ממנה.״

 הצלחנו שלא אשם אני מה ״וכי בתמיהה:
 גילוי ׳•> יותר?״ מוקדם הנמל את. לגמור
אלכ המערב־גרמני לדיפלומט שייך נוסף

 לו כי סיפר טרק טרק. (שאנדור) סנדר
 אבל ואמיתי, חוקי תואר־דוקטור יש עצמו

 לא הוא לוואי פרופסור אין. לוואי ליאנו
 שגילה היהודי־הונגרי ההיסטוריון אלא אחר,

ושהטיל טרק, של עברו על הפרטים את

השכלתי.״ מלמדי ״מכל הבית: מקצרני
פורוש.״ ״גם אחר: לו ענה

★ ★ ★
ה ״א□ ת אחד...״ □ת□ א

 בית־ את לגמור שהקדימה ,17 בת נערה
 ל־ להתגייס לשזזא מנסה התיכון, הספר
 הצבא וחבריה. חברותיה עם יחד צה״ל,

 .18 בת כשתהיה שנה, עוד להמתין מתעקש
הנע שאבי העובדה מן גם התרשם לא הוא
 רב־ דרגת ונושא רמטכ״ל, פעם היה רה

 נפרד אחד אנגלי • ידין. ייגאל אלוף:
יו היה קלאס ארוג!ר מישראל. השבוע

ל עתה הועבר הבריטית, בשגרירות עץ
 מיכאל החדש, הבריטי השגריר נפאל.

ה בסדום, תחילה לבקר לו יעץ האח/
 כדור־הארץ. פני על ביותר הנמוך מקום

 בשם: ספר לכתוב קלאם יוכל אז הסיבה:
 קלאס, • העולם. לגג העולם מתחתית

 המקומיים מידידיו נפרד עברית, קצת שלמד
 יורד ״אני בעברית: אמר בו נרגש, בנאום

 עלייה.״ צורך ירידה זוהי אבל מהארץ,
 ההרים, לארץ לעלייה רק היתר, לא הכוונה

 עתה יהיה הוא בדרגה: לעלייה גם אלא
הרצליה הסרטה אולפני מנהלת • שגריר.

הכר״ ״אווזי שלישיית
מין ברגל י

 ;•> שלו. האקדמי התואר במהימנות ספק
 שנה, 32 מזה שפרעם, עיריית ראש גם

 בראיון גילה, ),71( ג׳בור יוסוןז ג׳כור
 היה מה מאנצור, עטאללה לעתונאי

 מצטרף ״הייתי צעיר. היום היה אילו עושה
אבנרי.״ אורי של לרשימתו

★ ★ ★

מתלהב.״״ כשהוא ״אפילו
 השבוע התלקח נצר דכורה לח״כ מסביב

 הכנסת. ישיבת את כשניהלה דיקדוקי, ויכוח
 מרדכי (אחדות־העבודה) ח״כ אליה פנה

 מיד יושבת־הראש!״ ״גבירתי בלשון ביבי
ב (חרות) ח״כ השפה להגנת נזעק קו ע  י

ד, דו רי  הנוכחים המעטים הח״כים אחד מ
 זמנו את והמנצל הכנסת, ישיבות ברוב

 מרידור תיקן בלשני. כצנזור לכהן כדי שם
 ה־ גבירתי — להגיד ״צריכים ביבי: את

 לח״כים כהפתעה בא הדבר יישבת־ראש!״
הספ בין קולני ויכוח והחל אחרים, רבים
 היושבת־ראש. כבוד על־ידי שהופסק סלים,

 משה ח״כ ישיבה באותה נוכח לא •
 אורח- להיות כדי לטורונטו נסע הוא דיין.
 הצעירה. ויצ״ו של השנתית בוועידה הכבוד

 ח״כ העיר הכנסת של בוזעדת־הכלכלה ס
״ה כי אברמוב זלמן שניאור (גח״ל)

 בלי דעתי את קיבל כרמל (משה) שר
ה של אחר חבר אותו שיסע התלהבות.״

 יודע כרמל השר את שמכיר ״מי וועדה:
התלה של סימנים פעם אף מראה שאינו
כ ״אפילו עצמו: כרמל לכך הוסיף בות.״
 (מפד״ל) ח״כ כשדיבר • מתלהב.״ כן שהוא

 התריע הנוער, בעיות על חזני מיכאל
לאחרו שהתפשטה נשפי־בכחוס, תופעת על
מנ (אגו״י) ח״כ שאל רחבים. בחוגים נה

 לו ענה בכחום?״ זה ״מה : פורוש חם
ה מן ״אליל :האוזנר גדעון (ל״ע) ח״כ

אחד אחר־כך הוסיף היוונית.״ מיתולוגיה

 ברית־—ישראל תרבות לקשרי האגודה ויו״ר
ה חגגה קלאוזנר, מרגוט המועצות,

 זרי־השו־ בין .60ה־ יום־הולדתה את שבוע
 ב־ לביתה שהגיעו וכרטיסי־הברכה, שנים

שול סובייטי. מיברק־איחולים בלט ערימות,
 יו״ר סגן הוא איכאנוכ, יכגני חו,

 העו״ד־מו״ל־ • הסובייטיים. הידידות איגודי
ם אמרגן ק מי ץ ע בי ר  כמה לפני יצא גו

כש ישראל, בנק את ולהלל לפאר חודשים
 על חוברת ולעמד לכתוב עצמו על קיבל

 לא ונמצא, הבנק, של והישגיו פעולותיו
 החוברת הטוב. שמו את מפאר בכוונה,
 להגיע החל מכתבים וזרם בעולם, הופצה

 הורוביץ, (״דוליק״) דויד נגיד־הבנק, אל
 על הודו בחו״ל הבנקים שונות. מארצות

 כדי יכולתם כמיטב לעשות הבטיחו השי,
 החוברת. של הנאה מתכונתה את לחקות

 ותנסה מזה, שכח אחד, סתם אתה ״אם •
 המשורר פנה כך טוב!״ יותר משהו לעשות
 שוחר־ האמריקאי לקהל אכידן דויד

 לאולם אותו המזמינה במודעה התרבות,
 מיוחד. לערב בניו״יורק, העברית ההסתדרות

מ אבידן, ״דויד במודעתו: אבידן הוסיף
 עתה השוהה הישראליים, המשוררים חשובי

 לפי ובאנגלית, בעברית משיריו יקרא כאן,
 חכמות שאלות רק עצמו. שלו תרגומים

 המשורר, על־ידי התוכנית, בסוף ייענו
 שהגיעה ההזמנה • לו.״ שיתחשק במידה

שיית  עם להתראיין לבוא הירקון, גשר לשלי
 אריק את הפחידה הד, העתון נציגי

 על מימיו שמע לא הוא איינשטיין.
 איש בחברת לראיון הלך לכן כזה, עתון

 הופתעו השניים הלהקה. של יחסי־הציבור
 צעירות, נערות שתי הפגישה במקום לגלות

 ב־ האזורי בית־הספר של עתון ממערכת
ו אריק, את העריצו השתיים עמק־חפר.

 אחר־כך, סיפרו רכלנים אותן. העריץ אריק
כתו את אריק לקח הראיון, בתום כאילו,
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 ולבקרן. לבוא להן הבטיח הצעירות, בות
 את עתה שסיים כנאי, חיים השחקן •

 הבטלה תקופת את מנצל בהצגה, הופעותיו
 כבאר־מן עליו, חביבה בעבודה לעבוד כדי

 וגם מרוויחים ״גם א־גוגו. ויסקי בדיסקוטק
 העבודה. מעלות את בנאי מסביר שותים,״

בהס עתה פתחו ויהודה, אריה איבט, •י
 בטרם הארץ, .ומושבי קיבוצי על תערות
ה השלושה, הגדולות. הערים על יסתערו
 הבר, אווזי בשם שלישיית־זמר יחדיו מהווים
 שלהם הרפרטואר בזכות ימין, ברגל התחילו

 גם שהוא בדיחי, יהודה הביצוע. ורמת
 לאוסף, הישראליים השירים את תרם מלחין,
הצר בטלביזיה פעם שעבד פיין, אריה
ו הצרפתיים, השאנסונים את הביא פתית,

 מאר־ ילידת היפהפיה, אשתו פיין, איכט
 והדרום- הכושיים השירים את תרמה טניק,

 כבר ישנן עצמו לאריה • אמריקאיים.
הישרא הלהקות בתולדות נכבדות זכויות
 המהווים השניים בין ושידך הכיר הוא ליות.

 צמד את בזמנו וייסד הפרברים, צמד את
 מה אבל נוודים, לא נודדים, כן • הנוודים.

 שחקן בורשטיין, (״מייק״) שמרדכי
 האחרונות, מהופעותיו באחת ראה המגילה,

 עומד בעודו יום. כל השחקנים רואים לא
 הבחין תפקידו, מילוי כדי תוך הבמה, על

 את פורמת באולם, מולו היושבת באשה
 ילדה. את ומניקה שדה את חולצת חולצתה׳

 לאנשי • להימשך. חייבת ההצגה אבל
 חדשות כתב את טוב. זכרון יש בית״ר

 אין למשל, שגיא, שוע יהו הספורט,
 שקטל העובדה את ובעיקר שוכחים, הם

 תל־ בית״ר קבוצת את מרשימותיו באחת
 חדשות כתבי שני כשהופיעו לכן, אביב.

 אקרמן, ועמום קינן הניד הספורט,
 התל־ הסטודנטים בנשף תייר־ידיד בחברת

 בכניסה אותם עצר בגני־התערוכה, אביביים
 (״סחה״) יצחק לשעבר, בית״ר שחקן

 בבקשה הכבוד, כל ואקרמן, ״קינן כוהן.
ב יישאר שגיא, השלישי, אבל להיכנס,

 דרכונו, את הציג שהתייר לאחר רק חוץ.״
 להיכנס. לו גם הירשה בטעותו, סחה הודה

 לה חייבים גברים הרבה שכה האשד, •
 מדריכת־האיפור פריקר, אליזכט תודה,

שטיין, הלנה חברת של  את עזבה כבר רובינ
 סיור־הדרכה לאחר לארץ באה היא ישראל.
 את להנחיל מרוכז, במאמץ הספיקה, ביפאן,

 לתלמידותיה גם האחרונות תורות־האיפור
 כבר אפשר התוצאות את הישראליות.

 לאחר • ובבתי־הקפה. ברחובות לראות
ה נישאו ונתהדקה, שהלכה ארוכה, ידידות
 ־והפיזמו־ אכידר תמר העתונאית שבוע

 ילד כמו אטינגר. עמום איש־הרדיו נאי
הוריו. בבית חתונתו את עמוס ערך טוב,

★ ★ ★
ע פסוק■ בו ש ה

אשכול, לוי ראש־הממשלה •
 ויש סדר ״יש הקואליציוני: המו״מ על

תיקים.״ ואין חשבון,
ה־ על ארן, זלמן שר־החינון• •

אליהם.״ כוח כבר לי ״אין מפד״ל:
״ה המפד״ל: יומון ,,הצופה״, •

ו יהודי אופק לקואליציה מקנים דתיים
ומשקית.״ מדינית יציבות

 אל־ םייף-אל-דין המעיד ח״כ •
 השבת חוק את לחוקק ״התביעה :זועבי
 העם של מההיסטוריה כי בהחלט, צודקת
 במשך שמרה שהשבת לי ידוע היהודי
היהודי.״ העם על שנה אלפים חמשת
אהרון ההסתדרות מזכיר *׳
י ק  מקור־ להיות חדלה ״ההסתדרות :ב
לחבר.״ יניקה
 ממה ״יותר :הנ״ל על הנ״ל, •
 לנפש אני דואג להסתדרות, דואג שאני

החבר.״
אש לוי של חייו ״מסכת : ,,דבי" •
 — כולה המדינה חיי כמסכת כמוה כול

ומדינת־ישראל.״ בדרך המדינה
״צר פרס: שמעון רפ״י ח״כ •<

 צרות- של למרכבה רתום דבר את לראות
דרך.״ לא בדרך הדוהרת דעת,
לקח על דיין, משה רפ״י ח״כ •

 הינו שנרכש הלקח ״עיקר סיני: מלחמת
לנהוג.״ לא איך

ב סנה, משה מק״י מגהיג •
 עם ״אותו לכנסת: נבחר לא מדוע הסבירו
 אינו ימינה, הנטייה נסיונות את שביטל

שמאלה.״ קיצוני למיפנה במיוחד נוטה
אב רמת-גן, עיריית ראש •

 העיריות ראשי מצב על קריניצי, רהם
 לשמש אפילו לנו קשה ״כיום בישראל:
רחובות.״ כמטאטאי

ת הצרו
ל ש

מכנס
ה בתה עם מכנם משפחת של הצרות

 עם הצרות מתחילות עכשיו נסתיימו. בכירה
 בת רק היא האחרונה הבת האמצעית. הבת
מן קצת עוד יקח וזה חודשים כמה  עד ז
קונצים. לעשות תתחיל היא שגם

 הגיעה היא לאה היא האמצעית המכנס
ם שי ביו ל חפציה את והכניסה לאילת, השי
 מתגוררת היא וחצי. חצות מועדון של דירה

 אומרת והשמועה אמיל, הגיטריסט עם שם
נשואין. טבעת גם נמצאת שלצידם

 היא טוב. מזל לה ואמרתי אליה צילצלתי
ו מכנס לאמא צלצלתי לא. שעדיין אמרה

הת לא או התחתנה שלה הבת אם שאלתי
ת. אמרה מכנס האמא חתנה. שטויו  הם ״

לא.״ עתה לעת נשואים. לא
 הגיטריסט, שאמיל, וגיליתי לחקור המשכתי

 לא מכנס ההורים למוסיקה. בבית־ספר לומד
 לא שזה ידעו הם הבת. לנשואי התנגדו

הסכמ את לתת הבטיחו הם אבל להם. יעזור
ת יגמור שאמיל לאחר רק המלאה תם א ' 

, 1 לימודיו.
 היא הצליחו. דווקא הם הבכירה הבת עם
 ברחה היא ינאי■ יוסי עם להתחתן רצתה
 ללונדון. נסעה היא אליה. ברח הוא אליו.

 ובסוף מוסר, הטיפו דחו, התנגדו, הם
 בתור עבודה קיבלה לארץ, חזרה תלמה

ת,  וויתרה בקריירה, להצליח התחילה דוגמני
לבה. בחיר על

נר פ1 א
 סתם זהו שהדיסקוטקים בוודאי חשבתם

 לבד, בו ורוקדים אליו באים שאנשים מקום
טעיתם. עזרה. שום ללא

הגרי
אי לרקוד, לדיסקוטקים בא היד, לא איש

 בחורי קבועים. מלמדי־ריקודים שם היו לולא
 בחורות המזמינים אלגנטיים, יפהפיים, חמד

 הקונצים כל את להן מראים לרקוד, צעירות
 קינאה מעוררים בריקוד. שישנם החדשים

 ויצר־רקדנות וכמיהה בגברים, ויצר־התחרות
בנשים.

 הוא ביותר המפורסם הריקודים מלמד
ב כשבוע לפני לארץ שהובא סרה, הגרי
 לחודש, לירות 700 תמורת מפאריס. מיוחד

 שהוא ריקוד כל שרוצה, מי כל מלמד הוא
ממ הוא ראשית רקדן. סתם לא הוא רוצה.
 שנית, הנרי. ריקוד את ריקוד. המציא ציא.
 פנים ורקד קאמילו, בדון ריקודים לימד הוא
העולם. בכוכבות המפורסמות עם פנים אל

מס הוא בצרפת,״ מאוד ידוע רקדן ״אני
מלמד שאני בגלל בעיקר מפורסם ״אני פר,


