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 ״שלום״ — ״צים״ של הפאר אנית
סדי הפלגות כלל בדרך המקיימת

 מן עתה חורגת לארה״ב, רות
 — מיוחדת להפלגה ותצא השיגרה

שעות. 24 בת הפלגה

״צים״ ע״י שנעשה קודם נסיון
 האניה על — העצמאות ביום —

 המשוער, מן למעלה הצליח ״מולדת״
 חב׳ החליטה זו מהצלחה ומעודדת

 ספון על פסטיבל לארגן ״צים״
 תצא, ״השלום" ״שלום״. האניה

ל בים לשיט להפלגה באמור,
פס כי הדין מן שעות. 24 משך
 הסיור על בהצלחתו יעלה זה טיבל

 הנה וה״שלום״ היות ״מולדת״ של
ב והיפות המפוארות האניות אחת

יותר.

 בהנהלת האחראים עם שוחחתי
 הפסטיבל את המארגנים — ״צים״

 ת״א, ״שלום״ כל־בו עם בשתוף
 להפלגה נוסף כי מהם ושמעתי

 יהנו תענוגיה, כל על רגילה
 בדור מתכניות הפסטיבל משתתפי

מגוונים. אמנות ומופעי

 2 כוללת האמנותית התפנית
 1 ן■ 01*1:103110( תזמורות

 או פסנתרן האיטלקית) !0מ311
 .)1019© 031013(וירטואוז גנטינאי

 פסטיבל קובני, רקדנים זוג
 ״הנוודים", (עם ים־תיבוני זמר

ו רות ברמן, כני ״הדודאים",
 חרל״פ דדי יגיל, גד שרון, כנו

 ש־ מיוחד נשך ייערך ובן ועוד)
 השם את לו נתנו המארגנים

קיץ" ליל ״חלום

למש־ מצפה נעימה הפתעה
של הקולנוע באולם תתפים:

בבודה הצגות 5 יוקרנו האניה
המוק אמריקאים סרטים של

ו־ בעת הראשונה בפעם רנים
ובאניה בברודווי אהת בעונה
שרום

 נראים הם הרי למחירים ואשר
בחש נקח אם הדעת, על מתקבלים

 (בת״א, מפואר במלון חדר כי בון
ללילה מחירו קיסריה) או הרצליה

ל ל״י 60.------ 80.— בין נע
 כולל ההפלגה, מחיר הרי אדם,

 אמנות מופעי בדור, מלאה, הארחה
ב נוח הוא ל״י 89מ־ החל וכר

החלט.

 כל גם הפסטיבל באי לרשות
 ויתר הצבוריים האולמות הבארים,
 3 כן כמו ״שלום״. של המתקנים

הת אולם סאונה, שחיה, בריכות
ועוד. עמלות

 לבלות אפשר בי לי נדמה
ונעימות. יפות שעות 24 בהלכה
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אנשים
״ד1• ונול קוצו על
ה את הגד, רפ״י ממנהיגי מי לנחש קל
ה של הראשונה המידה את לקיים רעיון

 כן־גור- דויד זה היה בירושלים. מפלגה
 לאחרונה לקרוא נוהג ביגיי אגב: • יון.

 טדי זאת כששמע # ירושלם, בשם לבירה
רפ״י, מטעם ירושלים עירית ראש קולק,

 אל ״אנא, בבקשה: הקשיש למנהיגו פנה
 כמות אותה תשאיר — שלי בירושלים תקצץ
 ביותר.״ גדולה אינה היא כך גם שהיא.
 קוצו על איתי תתווכח ״אל בן־גוריון: השיב

 על ביג׳י לחץ הוועידה בסיום 0 יו״ד.״ של
 את בעתיד לקיים החלטה שיקבלו חבריו,

בירו רפ״י של המדינית הוועדה ישיבות
אחרות.״ למפלגות דוגמה לשמש ״כדי שלים,

 כל כי סברו ציניקאים רפ״יסטים כמה •
ה ובי בוועידה, מדי נופח ירושלים עניין
שירו בעובדה נעוצה לכך האמיתית סיבה
 לשליטתה הנתונה היחידה העיר היא שלים

 המוראל את המעלה עובדה — רפ״י של
 רפ״י דובר כך על הגיב החברים. של

 כשלוי גם נכון! לא ״זה :יורמן פינחס
 נקפיד ירושלים, עיריית ראש יהיה אשכול

 אך • וכינוסינו.״ ועידותינו את בה לקיים
 להפגין כדי רפ״י את שימשה ירושלים רק לא
 הדיבור רשות כשניתנה הלאומית. גאוותה את

 שמעץ הציגו האורח, כקד לאהרון
 העובדים הסתדרות של כ״מזכירה פרם

 שהמילה למרות בארץ־ישראל״, העבריים
ה ההסתדרות בוועידת נמחקה ״העבריים״

 נשאר לא בקר • הרשמי. מתוארה אחרונה
 לברכם בא כי הוועידה לצירי הסביר חייב,
 ב־ העובדים של הכללית ״ההסתדרות בשם

 חלילה, ייחשד, שלא כדי אך ארץ־ישראל״.
״שהי מיד הוסיף שבקדושה, לדבר כמתנכר

 העיף רגע באותו עברית״. ותהיה הינד, תר״
 הדבר השפיע איך לראות כדי לאחור, מבט

 • הבמה. על שישבו הערביים האורחים על
בחשי מלהאמין כבר שחדל הראל, איפר

 לראש־ד,ממשלה, בטחוני כיועץ תפקידו, בות
 זקוק אינו ״אשכול בפסקנות: השבוע קבע

 • בעצמו.״ הכל יודע הוא — לעצות
 כן־אלי- אריה חרות ח״ב קרא כאשר
ר  אחדות־ר,עבודה לאיש קריאת־ביניים עז
 בשיא כשהיה הלה, התבלבל ציר, זאב

אלי ״חבר־הכנסת בהתרגשות: וענה נאומו,
"בן־יהודה עזר . . הרב פא״י, ח״כ • .

 להגדרה להסכים יכול אינו ב״ץ, יעקב
 ה־ ח״כ כשהשתמש טיפשים״. של ״גן־עדן

 זה, במונח הררי יזהר ליברלים־העצמאיים
 לגן- יתקבלו לא ״טיפשים כ״ץ: אותו שיסע
 הכנסת חברי בין העביר לאחר־מכן עדן!״

 הרבנים. את ציטט בה מנומקת, חוות־דעת
 להיות יעדיף כי מסביר הוא בחודת־הדעת

 בגן־עדן להיות מאשר פיקחים עם בגיהינום
 גן־עדן כל יהפכו הטיפשים כי טיפשים, עם

 לעיתונאי שייך הבא הגילוי • לגיהינום.
 לידידות האיגוד מפעילי ליפסקי, יוסף
 על- אחד מקום רק ״ישנו קובה:—ישראל

 פעולה שיתוף קיים שבו הארץ, כדור פני
 — פלשתינאים פליטים לבין ציונים בין

 ציוני אירגון ישנו בהאבאנה קובה. בירת
 שוכנים שבו בניין באותו שוכנים שמשרדיו

 האיר- שני בקובה. הערבי האירגון משרדי
זה.״ עם זד, פעולה משתפים גודם

★ ★ ★
□ ושוטד סוסי□ עד

מתח הנוער נבחרת השבוע חזרה כאשר
 אדם לגבי לפחות כי הסתבר מאנילה, רויות

 בבתי השחקנים תעלולי על הסיפור היה אחד
 בעורך המדובר מיסודו. מופרך הפגישות

 שלמרות כרנר, יזהר הספורט חדשות
די שהוא )1496 הזה (העולם עליו שנכתב

 ב־ כלל היה לא התעלולים, על ארצה ווח
ש היחידי הוא התרחשו. הם כאשר מאנילה

שהשערו אחרי הגיע יפאן, דרך לשם נסע
 היה לנבחרת • והסתיימה. פרצה רייה
ב הבריא סוריאנוב יוסף שהשוער מזל
 בכך הצילה הוא הנסיעה, לפני האחרון רגע

 אשר היה להחלפתו המועמד כי מבזיון.
ה התאריך לפני שבוע שנולד גרטלר,

 נוער. במישחקי להשתתף זכות המקנה קובע,
 הדר, מנחם לכדורגל, ההתאחדות יו״ר

 כלל ידע לא גרטלר, של בנסיעתו שתמך
 — 1.5.1946 — התאריך הקובע. התאריך מהו
 • למאנילה. כשהגיעו רק לישראלים נודע

 ה־ השופט אמר דרום־קוריאה נגד במשחק
״הכדו ז שפיגל גיורא לכדורגלן מאלזי

 מן שנפגע שפיגל, עלוב!״ הוא שלכם רגל
 הוא אך עלוב, ..הוא לו: השיב ההערה,
 כדי תוך ארצך את לנצח כדי לנו הספיק

יק לא, או גזענות זוהי אם • הליכה.״
שבאר היא, עובדה אך ההיסטוריונים, בעו
 משנות פתק לאחרונה נמצא ההסתדרות כיון

היום _ שרך זאב פונה בו העשרים,

ומ המשרדי הציוד לספק — המערך ח״כ
פשוטה, קסת לתת ״נא הלשון: בזו בקשו

לתימ מיועד זה פשוט. ונייר פשוטה דיו
 קריניצי, אברהם נרדם למה • נים.״
 ביציע שישב בשעה רמת־גן, עיריית ראש

 הלאומי בפארק שנערכה בסוסיאדה הקהל
 הסוס יום • עייף. היה פשוט הוא בעירו?
 על לספר אישים׳ להרבה הזדמנות שימש

 אריק אלוף־מישנד, לסוסיס. הרבה אהבתם
 משוגעות רכיבות על לספר ר,ירבה שרון

 ככור שריד,משטרה ואילו ילדותו, מימי
 המשטרה מכל'יחידות כי סיפר, שיטרית

 בגלל ״לא הפרשים: את ביותר אוהב הוא
 אשכול, 9 הסוסים.״ בגלל אלא השוטרים,

 החיים, ובתיאוריו העסיסית בשפתו הידוע
 ד,פוספטים מיפעל הועבר למה השבוע הסביר

כ שנתגלה לאחר ההסתדרות, לידי מכתשים
 להסתדרות, אותו העבירה ״הממשלה מפסיד:

 לו, כשכדאי לפעמים, רושם שבעל כמו
 את כששמע • אשתו.״ שם על רכוש

 העיר: הפועל, הוועד י מחג, אחד הזה ההסבר
אשתו, שם על רכוש רושם הבעל ״לפעמים

לפילגש.״ גם קצת לתת לו מפריע זה אין אך
 כלום!״ מקבלים לא אנחנו נכון, ״לא •

 שנכח התעשייה בעלי התאחדות חבר העיר
במקום.

★ ★ ★

ל ע ע ב צ ה א בננ ו
 ל־ הרשות שערכה הטבע, בחיק בקומזיץ

חש על המשתתפים התלוצצו שמורות־םבע,
 אברהם האלוף של הידוע תאבונו בון

 באותה סיפר השמורות. רשות מנהל יפה,
 ואכל אכל ״אחד עב־הכרס: יפה הזדמנות

 שיכניס חבריו לו יעצו רע. שהרגיש עד
 ענה שאכל. מה כל את ויקיא לפיו אצבע

 אצבע להכניס הייתי יכול אילו ד,זללן:
 באותו • בננה.״ במקומה מכנים הייתי

ב ועל^טיפוס טיולים על גם דיברו קומזיץ
 כי סיפר, 'תלמי אפרים הסופר הרים.

 עלה נצרת, שליד הקפיצה להר עלה פעם
 לעלות היה יכול לא בקיר, שנתקל עד ועלה

 ״אפרים, יפה: אמר לרדת. היה יכול ולא
 אמת מה לבדוק כדי לקפוץ, צריך היית

 כשנשאל • ישו.״ על המפורסם בסיפור
 על שפקד מי מרקוביץ, שמעון רב־פקד

 שיטה באיזו בירושלים, הסטודנטים הכאת
 קונראד עם לטייל כדי לנקוט היה צריך

 מהומות,*־השיב: ליצור מבלי אדנאואר
 • העיר.״ בכל עוצר להטיל היה ״צריך
 ב־ עתה השוהה אבינרי, שלמה הד״ר

 בתוכנית שבועיים לפני חזה ארצות־הברית,
 בין מכות בתמונות גדושה שהיתר, טלביזיה
כ עמוקות. התרשם הוא לצעירים. שוטרים

 לו שסיפר ישראלי בידיד פגש מביתו שיצא
 היכן הבין אז ורק בישראל, המכות שבוע על

 זמן, איבד לא הוא הטלביזיה. סרט צולם
 שבחלקם מירושלים, הסטודנטים עם התקשר

 אלה הצילומים. על להם הודיע תלמידיו, הם
 וקיבלו הטלביזיה חברת עם להתקשר מיהרו
 משמש עתה יום. כעבור הסרט את ממנה
 שהקים ועדת־החקירה לפני כעדות הסרט

המשטרה. התנהגות בירור לצורך אשכול

★ ★ ★
ת על כו ל ת מ מלו ש ו

 המלחינה אל פנה ידוע מעבד־מוסיקאלי
 •טמר, נעמי המחוננת השירים ומחברת

 תוכל שמר האחיות רביעיית אם אותה ושאל
 קולות. בארבעה קצר קטע עבורו להקליט

 שיר זה ״או, נעמי. התעניינה הקטע?״ ״מהו
 ״מילותיו האיש. אמר מאד,״ נחמד פירסומת

 נעמי: השיבה מצקיך!״ מצקין! ,מצקין! הן:
 הן אידיאליסטיות. הן שלי הבנות ״אבל
 ב־ חייך המציע במיסחור.״ מעוניינות אינן

 אם מאד, טוב מאד, ״טוב ואמר: מלוא־פיו
 זה את לי לעשות תסכמנה בטח הן כך,

עון מבעלה שנפרדה נעמי, • בחינם.״ ד  ג
ר מ ה רק סופית התגרשה שנים, לפני ש
ל טוחנות הרבנות טחנות הסיבה: שבוע.
המועמ את זוהר אורי כשראיין • איטן.

 דל- ויוויאן כי שמע היופי, למלכת דות
 שבע כבר ,אני דוגמנית. היא כיאנקו

אש אחת, ״ודוגמנית לה, אמר מדוגמניות,״
 לאשתו התכוון לא הוא היום.״ מתחתנת תי׳

 רובי- אילנה הקודמת, לזו אלא הנוכחית,
 לא הקבלן, קפדן (״תחש״) נחום • נא.
 חברתו כשנבחרה בעצמו לשלוט היה יכול

ב לטלפן החל הוא היופי. למלכת ויוויאן
 הארץ, פינות לכל מאוחרות לילה שעות
 מאוכזב אך • הבחירה. על לידידיו לבשר

 חובב־המלכות השנה היה הבחירה מטכס מאד
ל המלכות את הזמין הוא ינאי. יוסי

 כמובן, חשבונו על נני-יחודה, במלון מסיבה
ש במועד הופיעו מהן שתיים רק כי גילה
״אבל בזעף, אמר אחת,״ אוי כולן׳ ״או נקב•

אנדרם אורסולה
פנה אחורה

 ילד, כל • בחשבון.״ באות אינן שתיים
 ה־ בזמן עליהם עברה שילדותם אלד, בעיקר
 לובשים מה לדעת סקרן היה הבריטי, מאנדט

 את המפורסמת. לחצאיתם מתחת הסקוטים
ה נתנה התשובה ד סו ר  בסרט אנדרם, או

 שני בחברת מככבת היא בו רויאל, קאזינו
תמונה). (ראה וסלרס אוטול — הפייטרים

★ ★ ★
ע פסוק■ בו ש ה

אשכול: לוי ראש-הממשלה •
ערנסט.״• טויט הוא ״המצב

״ההס :פטנלך־ן דן הפרופסור •
לטובתנו.״ ולא לכבודנו לא גרמניה עם־ כם

 גורן: שלמה הצבאי הרב •
 ישראל, במדינת אינה הבטחונית ״החזית

ישראל.״ בתפוצות אלא
 השומר־הצ־ ירחון החומה״, ״על •
נו האחרונות שבשנים סוד, זה ״אין עיר:
 בני של המחשבה והלך המנטאליות טים

 החברתי יחודנו למרות ויותר, יותר הקיבוץ
 בני של ולנגעיהם מחשבתם להלך והחינוכי,

בעיר.״ דורנו
המאו הקיבוץ שבועון ״כקיבוץ״, 9
ב החברתי הרציונליזם של ״השילוב חד:

 הבעייה שבראיית הריאליזם עם קומונה בניין
 וההקרבה האידיאליזם את יצרו — הלאומית

 והיוד הגשמתו, בדרך הקיבוץ בהם שניחן
 מטרות עם האדם להזדהות הכרחי תנאי

 בהבאת ממושך צורך תוך — להשגה רחוקות
 וכבדי- האנושית, במהותם טראגיים קורבנות

והאסתטית.״ הכלכלית במהותם סבל
ליכוכיץ: ישעיהו ׳הפרופסור •
 למען עשתה שלנו הקיבוצית התנועה ״כל

המיל ג׳ונסון, מאותו פחות הסוציאלי הצדק
מסכסס.״ יונר

:גרינברג צבי אורי המשורר •
 בארץ, לגדולה עלו ותת־בינוניים ״נמושות

 על נמצאים ונפש, ברי־לב ויחידי־סגולה,
תהום.״ גדות

 נבחרת פני מקבלי שנשאו ברזה •
 לנמל־ד,תעופה בהגיעה ישראל, של הנוער
 רומנו: משה הכדורגלן של לכבודו בלוד,

ראשון!״ תמיד רומנו לשון כל ״על
ב הגיע •בני :רומנו של אמו •
 לא אחרים שהרבה למקום רגליו עזרת
ראשם.״ בעזרת אליו הגיעו

— ערנסט מת; — טויט באידיש: *
רציני.
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