
אנשים
חשבון על *־בור

ראש־ד,ממשלה של לביתו להעניק כדי
הבית של לאופיו בדומה תרבותי, אופי
ה קנדי פיצג׳ראלד ג׳ון בימי הלבן

 קוק־ מסיבת אשכול מרים יוזמת מנוח,
 המשורר של לכבודו מוזמנים רבת טייל

צאתו־לאור העילה: שלונסקי. אברהם
 חד״ הישראלי המשורר תירגומי ספר של

 המסיבה, • פושקין. של ליצירותיו הלשון
 את אשכול לוי של ביתו בחצר שתרכז

 ישראל, של והאמנות התרבות אנשי מיטב
 גם ראש־הממשלה של רעייתו על־ידי תנוצל

ב היא עוסקת חודש מזה אחרת. למטרה
ומחד מעשיו על בישראל דעת־הקהל מחקר

 עתונאים ראיינה עתה עד בעלה. של ליו
ל תוכל עתה ובתל־אביב, בירושלים רבים

התרבותית. העילית עם גם כך על שוחח
 הכלכליות בתוכניות הממושך הטיפול ס

 בקר אהרון ההסתדרות למזכיר גרם
 עשר עם מלאה מזוודה כבר לי ״יש להאנח:
 הן אם להבחין לי קשה כלכליות. תוכניות

 • השניה.״ מן האחת שונות או דומות
 ספיר פינחס שר־האוצר כשפגש •
ת ידיעות כתב צימוקי אריה את  אחרונו

 תעשה אל ״שמע, בכעס: בו נזף בירושלים,
 התכוון ספיר חשבוני.״ על גיבור מאשכול

 ראש־ את המהללות צימוקי, של לכתבותיו
 לשר־ למדי מוגזמת הנראית בצורה הממשלה

 אברהם של בפיו היה אחר משל • האוצר.
ה מבית־אלעזרי מושבניק זילברברג,

 המושבים. תנועת מזכיר סגן בתפקיד מכהן
 בין ההידברות בבנם איש, מאתיים בנוכחות

 ״איש : אמר בנהלל, שנערך לרפ״י, מפא״י
 אחדות״ של לגורלה לדאוג צריך לא מכם

 שאינה ליצאנית, דומה זו מפלגה העבודה.
 חיי־משפחה. במיסגרת יותר לחיות מסוגלת

הס הכנסת של החדש המישכן • תקינים.״
 רבים, ח״כים של תגובות לעורר כבר פיק
 יוחנן גח״ל, ח״ב שנחנך. לפני עוד

 מאד ״חושש הוא כי גילה למשל, באדר,
 מדי ״יותר מדוע? החדש.״ הבניין מפני

 בין הגדול הליצן כי לדעת, נוכחתי פעמים
 — פרקינסון — השלטון תורת חוקרי
 וה־ הרציניים החוקרים מאשר יותר צודק

 בניינים מפני אותנו הזהיר והוא שטחיים,
 עקיבא המערך ח״ב כשנשאל • גדולים.״
 הבניין מפני מפחד הוא גם אם נוברין,

ה על כי ״סבורני בבטחון: ענה הגדול,
 הוסיף, דבריו בהמשך מאתנו. לפחד בניין

 שבין ביחסים גורם להוות לבניין לו אל כי
 הד״ר המערך, של אחר ח״כ • הח״כים.

חששו את הוא גם הביע כהן, גבריאל
 ,.המעבר והחדש. הגדול הבניין מן תיו

 הסביר, פאר,״ לבנייני וקשיים צפיפות מתנאי
 היחס האינטימיות, בהיעלמות תמיד ״קשור

 הקולקטיבי.״ והדחף לדברים הבלתי־אמצעי
שאיר העניבה תקרית את עדיין זוכרים •
 במלון כרמל משה לשר־התחבורה עה

 התקריות פרשת ובכן, בתל־אביב? הילטון
הנוכחי: הקורבן תמה. לא עדיין מלון באותו

הבר אווזי שלישיית
— ליחס נס לא

גראנט וג׳ניפר קארי
הזקנים האבות של

 נמיר. אורה תל־אביב, עיריית ראש רעיית
הרא העברית העיר של הראשונה' הגברת

 השבוע, מימי באחד להיכנס ניסתה שונה
ה לבריכת הרקיע, ברום עמדה כשהשמש

ה את לשלם מוכנה היתד, אף היא מלון.
 המלון פקידי אולם כך. לשם הנדרש מחיר
 לה הסבירו מידיה, הכסף את לקבל סירבו

ה לכאלה רק מוגבלת ישראלים כניסת כי
המתארח אורח של בשמו לנקוב יכולים
 היתד, לא נמיר לאורה במלון. עת באותה

רצ רק היא —אורחים* לבקר כוונה שום
נאל לכן — הצוננים במים קצת לטבול תה
 ב־ מלחשים עתה עקבותיה. על לחזור צה

וב בכבודו נמיר מרדכי כי עיריה,
מלוא את יפעיל בפרשה, יתערב עצמו

ל שתתיר כדי המלון, הנהלת על השפעתו
בו. לבקר ישראלים סתם

★ ★ ★

ב הגערה הכרו ו
 יוז׳ין המחזאי השבוע ניצל בקושי רק

 שר־העבודה טאקט. של ממישגה יונפק*
 ביותר היפה הדבר לדעתו, מהו, אותו שאל

 היסוס: בלי יונסקו, השיב ישראל. במדינת
 של פניו הבעת את כשראה רק ״המידבר!״

 הדבר זה אין כי דעתו על עלה אלון,
 הוסיף לכן ציונית. במדינה להגיד הנכון
 $ אותו!״ מפריחים שאתם ״מפני מייד:

 בימי כי השבוע, גילה שלונסקי אברהם
 עתון בדואר קיבל השניה העולם מלחמת

 מצא, בו היהודית, הבריגדה של פנימי
 אליו: המופנית בקשה הראשי, במאמר

 חייל כי שלונסקי! עברית, קללה לנו ״הב
המשו רובה.״ בלי כחייל הוא קללה בלי
 כמה למענם חיבר החיילים, לנפש הבין רר

 • העברית. טהרת על עסיסיות קללות
 צילומי אופנת למדינה: באה חדשה אופנה
פר דירות חדרי המקשטים מוגדלים, עירום
 הופנו כאלה עבודות לביצוע בקשות טיות.

 ניימן, יהודה הישראלי לצייר לאחרונה
הת בפאריס מולדת. לחופשת מפאריס שבא
 אך אמנותיים, עירום בצילומי ניימן מחה
 ביקוש להם יהיה כי לו תיאר לא הוא

 אחר, ישראלי • בישראל. פרטיות בדירות
ל וחזר מולדת חופשת עתה זה שסיים

 רוט. רפי הצעיר התעשיין הוא גרמניה,
ן של ממועדמי־הלילה לאחד כשהגיע עו מ  ש

 אך עייף, הוא כי התאונן בברלין, עח
מה אלא מהנסיעה, ״לא להסביר: מיהר

 על עתה עומדות הן ישראל. של חתיכות
 שוהים בברלין • דבר.״ לכל אירופית רמה
 דויד הזמר אחרים: ישראלים שני גם עתה

ו תקדים חסרת להצלחה הזוכה כהן,
 השירה חובבי כל את שלו בטנור הכובש

העו כלסון, רפי שלו והאמרגן הגרמנים,
ההצ • אחרים. בכיבושים השאר, בין סק,
 לזמרים גם פניה האירה הבימתית לחה

 הבר, אווזי לשליש״ת השאר, בין אחרים.
מל בחירת טכס את ובנגינה בשירה שליוז

ה השלישייה, שגב. אבישג המים כת
 איווט, מאשתו פיין, מאריה מורכבת

 יהודה בשם שלישי ומאווז מארטניק, ילידת
עומר במועדון עתה מופיעה בדיחי,

״מו אריה, מספר הקהל,״ ״תגובת כייאם.
 עמים, שירי של ליחם נס לא כי שוב כיחה
אי הזיקנד, • היה־יה.״ תקופת בשיא אפילו

 פורסמה החודש יפי־התואר. את מביישת נה
 קארי השחקן של תמונתו לראשונה
 את בזרועותיו מחזיק כשהוא גראנט,

ג׳ניפר ד,רביעיים: מנישואיו ילדתו
 • יום. 120 לה מלאו עתה שזה גראנט,

 בעתונות ומתבצר הולך המשפחות שלטון
 מנו־ במשפחת כשהמדובר לפחות הישראלית,

ה מנוסי, לדידי אחרונות. ובידיעות סי
 הוא ממנו השבועי, בטורו כבר מבוצר

 ובערכיה המדינה בגדולי שבוע מדי יורה
ה אשתו, גם לאחרונה נוספה המקודשים,

 קאריק־ לצייר שהחלה צילה, גרפיקאית
 הצה־ של הפירסומי במדור שבועית טורה
 כמובן, לה, מפריע לא הפירסומי האופי רון.

 לשימוש דומה בצורה במיכחולה להשתמש
 יחי מתים, הבארים • בעטו. דידי שעושה

 ורב־ שבע־ימים נפטר, השבוע הדיסקוטקים.
 בר. חינגא התל־אביבי מועדון־הלילה נחת,

 הכלוב, בשם חדש דיסקוטק נולד במקומו
ה בנאי, חיים השחקן של בהנהלתו

ה גוז חטובת נערה כלוב, בתוך מציג,
 כל החדשים. הריקודים מיטב את מדגימה
 לכלוב. להיכנס מוזמנים החופשיים האנשים

 שדרנית כזכור, התנגשה, שבוע לפני @
 פולקס־ במכונית בן־יהודה יעל הרדיו

 זאת עשתה השבוע עליה. השנואה ואגן
מיכ ריבקה הבדרנית לעבודה, חברתה

 מבתי־ אחד של בטנדר התנגשה היא .,אל
ל מיד התיישבה בתל־אביב, לנהיגה הספר
המד שפת על מדוכא רוח במצב מכן אחר
 למה העוברים־ושבים על־ידי נשאלה רכה,
 השאלה: סיבת שביתת־שבת. מנהלת היא
 המדרכה שפת על במיקרה, התיישבה, היא
ה בקריה המדינה מבקר משרד פתח מול

ממשלתית,
★ ★ ★

שב פסיכי 11 יי
אשכול: לוי ראש־הממשלה •

 עשר בעוד גם המערך עם לחיות ״אפשר
האידיאלי." הדבר זה אין אך שנים,
 רוצה כמפלגה רפ״י ״אם :הנ״ל •
וסהלן!״ אהלן — המערך עם באיחוד לדון
הפר יו״ר קינג, הוראם ד״ר •
 התרומה הוא החוק ״כיבוד הבריטי: למנט

המו לכוחות ישראל שתרמה ביותר הגדולה
שנים.״ אלפי לפני — בעולם סר

״אל־אהרם״: המצרי העתון •
 עיתונות, איש מעולם היה לא דיין ״משה

 ונשאר היה הוא — כזה יהיה לא ולעולם
 ועתה הבריטי המודיעין של פעם סוכן,

הציונות.״ של
 בית־ נשיא לשעבר אולשן, יצחק •

 יודעים המשפטנים ,.כל העליון: המשפט
 לא עוד אחד אף אך סביר, אדם זה מה

אותו.״ להכיר הצליח
:שלונסקי אברהם המשורר •

 — שתיקה ולא אמירה לא אינה ״שירה
 עברי על מהלכת שתיהן, בין מהלכת היא
תהום.״ פי

ה # בחיפ
 8.30ב־ באוגוסט, 31 רביעי ביום

 בביתה חברים אסיפת תתקיים בערב,
 103 הגליל רח׳ מם, בלהה של

בנושא: לדיון )18 מם. (אוטובוס
 לקראת - העקרונות עשרת

מצע
 8 בשעה בספטמבר, 4 ראשון, ביום

 ה־ על ״פת״ בקפה תתקיים בערב,
של הרצאה ס־מל,
מנר מיכאל

בת״א דתית כפייה למניעת הליגה יו״ר
ה # קוו ת ח־ ת פ ב

 8.30ב־ באוגוסט, 31 רביעי, ביום
 חברי של אסיפה תתקיים בערב,

 ברון של בביתו ואוהדיה, התנועה
 סלע שכון ,8/4 קפלן ברח׳ יורם,
הנושא: על ,275 מם׳ (קו הישן

 התנועה ועידת לקראת
ב + בתל־אבי

 בערב, 8ב־ באוגוסט, 31 רביעי, ביום
ירצה: ת״א, ,2 גליקסון ברח׳
מנר מיכאל

בת״א דתית כפייה למניעת הליגה יו״ר

 בערב, 8ב־ בספטמבר, 7 רביעי, ביום
:ירצה ת״א, ,8 גליקסון ברח׳

גודדרייד ארתור
 הכושים לשוויון המאבק ממנהיגי

: הנושא על בדרום־אפריקה,
לשוויון המלחמה

ןבדמת־ג #
בשעה באוגוסט, 31 רביעי, ביום
ת, בקפה בערב, 8.30  בגן עצמאו
 אורדע) קולנוע (מאחורי המלך דוד

ירצה:
 על: סגד שמואל עו״ד

למדינה חוקה הצעת
ס # ת־י בב

 8ב־ בספטמבר, 1 חמישי, ביום
 בית רח׳ חיים, חסון אצל בערב,

 פגישת תתקיים בת־ים, ,17 וגן
 מקומית, חטיבה לכינון אוהדים

: בהשתתפות
ארנפלד דויד

על: שירצה
ישראל-ערב שלום

מונה # בדי
 8.00 בשעה בספטמבר, 7 רביעי ביום

 שד׳ אחי־מרים, יהודה בבית בערב,
 ״גיל״), קולנוע (מול 52/9 הנשיא

הת לקראת אוהדים פגישת תתקיים
: בהשתתפות במקום, הפעולה חלת

ארנפלד דויד
על: שירצה

ש-סיכומה כוח שנה של חד
ת # בו ברחו

בשעה בספטמבר, 1 חמישי ביום
וייצ־ רח׳ מונה, באולם בערב, 8.30

: ירצה ,46 מן
מנר מיכאל

בת״א דתית, כפייה למניעת הליגה יו״ר
 8.30ב־ בספטמבר, 6 שלישי, ביום

 ,46 וייצמן רח׳ מונה, באולם בערב,
הנושא: על ארנפלד דויד ירצה
האמון משבר

 של אופייה להיות צייד מה
 צריכה היא כיצד ? התנועה

 להצליח כדי להתארגן
? מטרותיה בהגשמת

 מעל החל התנועה דמות על הפנימי הדיון
 7 מס. בגליון חדש״. ״כוח בטאונה דפי

 אורי של דעתו את גם לקרוא תוכל
 דו״ח שיטת־הבחירות, שינוי על אבנרי
 ארגוני דו״ח בכנסת, הסיעה מפעולות

 המנוי דמי את ועוד. בתנועה הנעשה על
ת״א. ,136 לת.ד. שלח ל׳׳י, 10.— בסך

151323 הזה העולם


