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שינער, פריכם שערך קוקטייל במסיבת
 בגרמניה, השילומים משלחת ראש שהיה מי

 קונראד הקאנצלר־לשעבר של לכבודו
 לשעבר יכור, חנן גם נכח אדנאור,

 ידיד, עם שיחה כדי תוך משרד־החוץ. איש
 ראש־הממשלה של שמו את יבור הזכיר

ב בקירבתו, שעמד אדנאור, אשכול. לוי
 פאולס, רולף הגרמני השגריר חברת

 את הזכיר אדוני ״האם ושאל: אליו פנה
.אשכול ? אשכול . .אשכול . .  הזה השם .

 בהזדמנות • זהי״ מי לי. מוכר נראה
 מאיר את המערב־גרמני האורח שאל אחרת

 השיב לגילו. ויצמן, מכון נשיא וויסגל,
 זקף ״הו,״ אדוני.״ ושלוש, ״שבעים רויסגל:
 כל וכבר צעיר כך ״כל גבותיו, את אדנאור

 כל ניצל הקאנצלר־לשעבר 9 חכם.״ כך
 להפגנות וביטול בוז להביע כדי הזדמנות,

 לעומתו, בן־גוריץ, דויד נגדו. שנערכו
 של המוצהרות בכוונות ספק בכלל הטיל

 האלה האנשים אם בטוח ,אינני המפגינים.
 דווקא הפגינו שהם יתכן אדנאור. נגד הפגינו
 השגרירות שערכה בקבלת־פנים @ נגדי.״

 בתל־אביב, שרתון, במלון המערב־גרמנית
 לאחר לעין. בולט קוצר־רוח אדנאור גילה
כש האולם, מן ויצא בשעונו מבט העיף זמן
 ״צריך אותו: הסובבים לעבר מפטיר הוא

ה לאדונים לתת רוצה אינני כבר. לצאת
 הרבה כך כל לחכות למטה שם מפגינים

 המראיין אדנאור את תיאר וכך 9 זמן.״
 ״באיטיות... כשן: רפאל מעריב, של

.לפתע קולו מרים . .הדק מן דק בחיוך . . . 
ך... נמוך, בקול מו  העומד ליועץ פונה נ
.בינתיים נזכר אבל — לידו .  נזכר .
.שוב . .כך כל היבש המיוחד בהומור . . . 

.מאוד מאופק . .נרגש . . .בזעם . .  בלי .
.פאתום . .לאקונית . . .היסוס בלי . . נא .

. נח . .ברצון . . .בפתאומיות . .  בתוקף .
.נחרץ . .בשמחה . . .ומפוכח בהיר . .  חדי .

.משמעי . .בריגשה . . .הזחה באנחת . . . 
.ליבו לוח על ידו מניח . .בכנות . .  בלי .

.סבלנות . .מוותר אינו . . .רך בטון . . . 
.בהתפעלות . .לאגרוף אצבעותיו מקמץ . . . 
.בהחלטיות . .אימתני בטון . .  בחמימות .

.גדולה . .מסויימת בגאווה . . . משועשע . . . 
.מוחלט .  91 של החיים חוכמת בכל .
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ם ״כולנו כי הקטן״ ב
 החזירו השוטרים, של הגסות הדחיפות

אל רזיאל־נאור אסתר גח״ל ח״כ את
 אחותו השבוע נזכרה הבריטי. המנדט ימי
 האצ״ל: של הראשון מפקדו שהיה מי של

 בירושלים, הסטודנטים של ההפגנה ״בשעת
 עושות היינו אותו מיבצע על לחזור ניסיתי

 היו הפגנות, בשעת אז, האנגלים. בזמן
 השוטרים, עבר אל קדימה, פורצות הנשים

 השוטרים הגברים. על זו בדרך ומחפות
 אבל בנשים. לרעה נוגעים היו לא הבריטים

 שלנו, השוטרים על־ידי כשנדחפתי טעיתי.
ג׳נטל־ היו לעומתם, הבריטים, כי נוכחתי

ספרים רקדנית
מדונה של פנים

הפסלים״ כ״גן מזרחי אורגת
מאבן גוף
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 ספורים ימים אגב: 9 מושלמים." מנים
ב הוכה רזיאל־נאור של האחד שבנה לאחר

 נאור, אדיה השני, בנה נעצר ירושלים,
 מכנה כיצד 9 דומה• בהזדמנות בתל־אביב,

 אטומית, לאנרגיה הוועדה של לשעבר היו״ר
 את ברגמן, דויד ארנסט הפרופסור

 מלחמת אשכול? אנשי נגדו שניהלו המאבק
 האבטלה על הדיון בשעת 9 הבורים.
 מאשקלון מובטלים עשרות הפגינו בכנסת,
 עם להיפגש ביקשו הם שממול. ברחבה

 המערך ח״כ הכנסת, של העבודה ועדת יו״ר
 הוא כי להם כשנודע אך ארם, משה
יש המערך ח״כ את לראות ביקשו חולה,
 להודיע שליח, שלח קרגמן קרגמן. ראל

 לפגישה להתפנות יכול אינו כי למובטלים
חשו בישיבה השתתף שהוא מכיוזן עימם,

ה באותה חשובה בישיבה היה ואמנם בה.
 דיון באותו • הכנסת. במיזנון ישיבה עת:

 לורנץ שלמה אגודת־ישראל ח״כ דיבר
 המתרוצצות והמנוגדות השונות המגמות על

״כשמער האבטלה. לבעיית בייחס בממשלה
 •זה הדתי, הח״כ אמר וחלב,״ בשר בבים

 שר־העבודה אותו שיסע כשר.״ כך כל לא
 מעניינת.״ מאוד הגדרה ״זו :אלץ יגאל
 • בכלכלה.״ רק טובה ״היא לורנץ: התנצל

 דיין ׳משה רפ״י ח״כ כשחזר השבוע,
 החלטות לניסוח רב במרץ ניגש מחו״ל,
 ישב הוא בקרוב. שתתכנס מפלגתו ועידת
 מן ובאחת הניסוח, עבודת על רבות שעות

הופ בן־גוריון, של לביתו כשסר ההפסקות,
 שעה כאן לי ״המתן בקשתו: לשמע תע

 הוועידה.״ החלטות את שאנסח כדי קלה,
 לו הגיש שעה ולאחר לחכות, נאלץ דיין

 דיין: הודה היטב. מנוסחות החלטות מנהיגו
 את שם הזקן של והניסוח העבודה ״כושר

 ישראל ממשלת 9 הקטן.״ בכים כולנו
הסטו בהפגנת חזק בהרכב מיוצגת היתד,
 את הגרמני. האורח נגד הירושלמים דנטים

 הלומדת עופרה, בתו, ייצגה ראש־הממשלה
 שר־הדתות את ופסיכולוגיה. פילוסופיה

ג *רה טי פ ה ר  ואת עמנואל, בנו, ייצג ו
 שפירא שמשון יעקוב שר-המשפטים

 הבולטות הרקדניות אחת 9 דויד• בנו, ייצג
 ספרים, אמירה כרמון, בלהקת ביותר
צר ירחון על־ידי להיבחר לאחרונה זכתה
 כזכור, המדונה. דמות את לגלם כדי פתי,

 צברית, מריה, הראשונה, המדונה גם היתד,
 חיכתה נעימה הפתעה • אמירה. כמו ממש

 ממושך מביקור שחזרה עינב, מתי לזמרת
 בקר־ גם (״הייתי אמריקה־הדרומית בארצות

 את שעברה ברגע בריו״). המפורסם ניבאל
 מיצעד את במיקרה שמעה המכס, ביקורת

ל מישהו שהחזיק מטרנזיסטור הפיזמונים,
 המופיע משיריה, אחד כי גילתה היא ידה.

 צאתה לפני לאור הוציאה אותו בתקליט
 כבר הארץ • המיצעד. לראש טיפס לחו״ל,
 צ׳אר־ השבוע פתח לכן בדיסקוטקים, מלאה

 הבולטים הטיפוסים אחד בן״פימץ, לי
 דווקא. ביסטרו הירושלמית, הבוהימה של
 עמק קול־ישראל, של הקל הגל קריין •

 הצילום. לתחביב לאחרונה התמסר פרי,
 ירושלים, מיפהפיות אחת את לו בחר הוא

כדי מזרחי, •טושנה בשם אריגה אמנית

 לגמור שהספיק לפני עוד מודל. לו שתשמש
 בירושלים, בגן־הפסלים אחת, צילומים סידרת
ל שנסעה התברר העיר. מן שוש נעלמה
 של לחיזוריו מסרה מהווה היא שם לונדון,

 בכלי־נשק. במיסחר העוסק אנגלי, בעל־הון
 הוא לחו״ל השבוע שיצא אחר ישראלי •

לאח שסיים בני, כהן. כני עוזר־הבמאי
 גולן, מנחם של בסרטו עבודתו את רונה

 לפי חדש, בסרט בפאריס יעבוד פורטונה,
התיי עימו ברסאר, פייאל של המלצתו

פורטונה. צילומי כדי תוך בארץ, דד
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ו חוזר ״אני :בן־גוריון דויד •
 — אחרת גרמניה ישנה כי היום, אומר
 לא הבנים שיני אבל בוסר, אכלו אבות

תקהינה.״

חדש״: ״מבט רפ״י שבועון •
 וכך בן־גוריון, של דורו בני הננו ״אנחנו
ההיסטוריה.״ על־ידי שמנו ייחרץ

 תקדיש אם הוא, רב ,,ספק שם: 9
 לממשלת אחת משורה יותר ההיסטוריה

אשכול.״

ההס נשיא גולדמן, נחום הד״ר 9
להב מעשית חשיבות ״אין הציונית: תדרות
אדנאור.״ טחות
ה על אדנאור, קונראד הד״ר 9

 ״מקובל הארץ: ברחבי נגדו שנערכו הפגנות
 ואיש שטויות, שיעשו צעירים אנשים על

 מעשיית נמנע לא צעיר, כשהיה מאתנו,
שטויות.״

״די המערב־גרמני העתון 9
 לרכוש שששו ישראלים, ״עתונים וואלט״:

 השילומים מכספי גרמניות, מכונות־דפוס
 את להתקיף כדי בהן השתמשו הגרמנים,

הפדראלית.״ הרפובליקה ואת אדנאור
 פועלי מועצת מזכיר אליאב, אורי 9

 במצב כי ״מוטב האבטלה: על אשקלון,
 — אחד מועצת־פועלים מזכיר יבכה כזה

עיר תושבי יבכו יותר חמור במצב מאשר
שלמה.״

״האב חזן: יעקוב מפ״ם ח״כ 9
ה כלפי ביותר הגדול פשענו היא טלה

ציונות.״

 הכאות על קינן, עמוס חעתונאי @
 אשכול על ״אומרים וסטודנטים: מובטלים

 לא הוא חלשים עם שטויות. פשרן. שהוא
לעולם.״ יתפשר

 הכאת על רז, נחום רפ״י, עסקן @
 הצליחה ״המשטרה בירושלים: הסטודנטים

הצלי לא שהאוניברסיטה מה בשעה, לעשות
 את פתחה היא — שנים במשך לעשות חה

הסטודנטים.״ ראשי

ה י ר ג ל ו ב
ם יין של שני שו ו

ת ארץ בולגריה, רו תיי ת, ה ממי מצי הע
ם נופש מרכזי לך עה שי  וצירוף חדי

ם של נדיר פה והר י ת. בכפי ח ל א  טיי
ץ לח במי והתרענן בבולגריה הקי  הבדו

ם טי ק ש ם של ה שתזף השחור, הי  ה
ת על לו חו ב״ ״ ה  השמש, שטופי הז

ל ק טיי ך שאף השושנים, בעמ תי או  לרי
ם אויר א צונן, הרי ב ומרגיע מברי
אי ן תנ סו ם אכ ם מעולי רי חי במ ם. ו חי נו

והתרגעות מרפא
עה בולגריה דו ת י לו ה המרפא בסגו

ם חדי ת שלה מיו ת בזכו ם מעינו מי  ה
ם. רליי ה, המינ קי ה־בנ פי ה, בסו רי ס חי  ב

ל, די סטנ א בקיו ם תמצ תי ם שירו איי  רפו
ם ת לרפוי מעולי חלו  לב, עצבים, מ
מרה, דרכי כליות, ט סוכר, ה ה חו
ת כל ושיגרון. שדרה א אי ז תנ פנ ב

ה סיון שונה ממדרג שגחת רא  ובה
ם ם. רופאי חי מ מו

נוחים מחירים
הבראה, הנופש בבתי ה ת ליד ו עינו מ  ה

ם, רליי סיון כולל המינ א פנ ל מל פו טי  ו
תי של בחדרים — רפואי ת ט טו  מי

ם. דולר 8 עד 6מ־  ליו
ת לו חו ב״ ב״ ה ף הז חו ש״ ו״ שמ פנ ה

א סיון ם מל שרותי ה ו  ראשונה ממדרג
ת שתי של בחדר — טו  5.50מ־ מי
ם. דולר 6.50 עד  ליו

ה פי מלון בבתי — בסו ם ה רי א פו מ  ה
״ אן ק ל ב ה״ ״ ל רי ״ סיון ו א פנ  ושרו־ מל

ם ה תי שונה ממדרג  שתי של בחדר רא
ת טו ם. דולר 7.50 עד 6.50מ־ מי ליו

בינלאומיים טיולים
ם ם 3 של סיורי מי ה י אני ת ;ב  בלווי

ם ם מדריכי חי מ טנ — ורנה : מו ס אי
ש. דולר 68 עד 46מ־ ורנה — בול  לאי

ה — ורנה ס די  עד 46מ־ ורנה — או
ש. דולר 68 לאי

 בתי לך מציעה בולגריה
, מלון ם י ש י ד  בילוי ח

עממיים. במחירים מופלא

- לבולגריה בוא
חם פנים מסבר ותיהנה

כן פנה ת לסו עו סי  שלך הנ
ם לקבלת ם. פרטי נוספי

ה אשרות ס  לקבל אפשר לבולגריה כני
שראל בולגריה בצירות רמת-גן. — בי

ת לעניני הנציגות רו  בולגריה של תיי
שראל: א. ,59 אבן־גבירול רחוב בי ת״
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