
אנשים
לוחמי□ שידת

אשבול, לוי ,,ממשלה-לראש־ו כשהעידו
 רב סבל תגרום החשמל תעריפי העלאת כי

 שתשתמשנה מה? ״אז השיב: לעקרות־הבית,
 תשומת־ליבו את וכשהעירו חשמל.״ בפחות

 אמר: עמל״, פחות חשמל ״יותר לסיסמה
 חשמל.״ פחות עמל יותר — ההיפך ״שיהיה

 להתקנת לדעתו, האמיתי, הנימוק את #
 נתן הכנסת, של החדש במישכן הזכוכית קיר

 אל* עכד״אל־עזיז מפ״ם ח״כ השבוע
כי ע  אלא בטחוניות, מסיבות לא ״זה :זו

 שבה בכנסת, אינטימית אווירה ליצור כדי
 ביציע, היושב הקהל אל הח״כים ידברו לא

 סדר־ שעל בנושאים בעמקות יתרכזו אלא
• היום.״  יום־ מסיבת היתד, השבוע חגיגת י

התר לאיש תל־אביב אמני שערכו ההולדת
 יוסיסון, (יוסקוביץ) זאב הישיש בות

ש המסיבה, שנה. שבעים לו מלאות לרגל
 הלל נאומי בשורת לוותה בכסית, נערכה
 השאר, בין שנישאו, בקוניאק, רוויים ושבח
 ממכוש, איצ׳ה עין־הוד מוכתר על-ידי
 יחזקאל ובעל־הבית שמיי משה הסופר

 חגיגי פחות ס איש־כסית. (״חצקל״)
ל יועציו את לאחרונה שפקד הגורל היה

 איתו שהסתכסכו ראש־הממשלה, של שעבר
 איפר למשכב נפל כזכור, בתחילה, ופרשו.

 לבית־חולים׳ הובל השבוע ואילו הראל,
אש של יועצו שהיה מי התוספתן, לניתוח

ה • שריד. יוסי עתונות, לענייני כול
 להזהיר מפא״י מח״כי אחד את עורר ניתוח

 רצונך ״אם ־:,כיד אהרון היועץ את
 יחסים על גם שמור הבריאות, על לשמור
 האגד שאר בין • שלך.״ הבוס עם טובים

 את להשמיע כדי לאחרונה שגוייסו נים
 חצי־ תקליט הוצאת לרגל הפלמ״ח, שירי

 ה־ גם נמצאות המחץ, פלוגות של היובל
 גירה אוריין, זוהר שחקניות-זמרות

 אחר משהו דיקוכסקי. ודבורה עדי
ו בלב אוהבות היותן לשלושתן: המשותף

 • בנאי. גברי החיוור הגשש של בנפש
 מסייע אלון יגאל שריר,עבודה גם אגב:

המעט גבי על כתב הוא התקליט. בהוצאת
״משו־ כמו יפים, משפטים מיני כל שלו פה

טובי זמרת
סוערות תשואות

וה הסיפא את שילבו הפלמ״ח וסופרי ררי
 לוחמים ״שירת או למעשה״, הלכה ספרא
תחשב״. לנשק

★ ★ ★
חברי□ פגש מ

 ולא־תרבותי לא־חינוכי דבר איזה יודעים
 ארן זלמן והתרבות החינוך שר אמר

 לו אמר הוא ובכן, ידלין? אהרון לסגנו,
 לענות בשביל רק אותך צריך ״אני כך:
 הנאומים את לסגנן וכדי בכנסת שאילתות על

 רפ״י איש ירושלים, עיריית ראש • שלי.״
הקוא הקמת את שחגג זה קולר!, טדי
 כיפה חובש כשהוא שלו העירונית ליציה

 ברצינות. הדת את כנראה לוקח לראשו,
 בהקמת העיריה פועלי עסוקים אלה בימים

 קולק יארח בה מסורתי, בסגנון סוכת־ענק
חובש כשהוא החג, בימי הבירה אזרחי את

ל מעל מצוי ומה 4 הכיפה. אותה שוב
 דויד היובל, בעל רפ״י מנהיג של ראשו

 וח״כ הכנסת יו״ר סגן לדעת ? כן־גוריון
 ״עננה זוהי ישעיהו, ישראל המערך

 כך עובדה, ועוגמה.״ מרירות של כבדה
הצעיר. הפועל מפא״י בביטאון כתב הוא

 ונשנית חוזרת יום־ביומו מדי כמעט •
 שום* אליעזר חרות ח״כ הבאה: הסצינה

ק  התל־ בבית־הקפה שולחן ליד יושב ט
 מעשן הקפה, מן לוגם הרלי- המפואר אביבי

 ח״כ מופיע ספורות דקות לאחר וממתין.
 תמיר, שמואל הוא הלא ממפלגתו, אחר

 בונד ג׳ימס מזוזדת בידיו נושא כשהוא
 תמיר אנגליות. באותיות שמו חרות שעליה

 במהירות מעביר בראי, חטוף מבט מעיף
 שוסטק. ליד ומתיישב שערו על קטן מסרק
כמח כלל בדרך הנמשכת ההסתודדות, לאחר

 בראי, שוב מביט תמיר, קם השעה, צית
 גם ומסתלק. שערו על מסרק שוב מעביר
מכן. לאחר דקות כמה משם, הולך שוסטק

 המסייר ספיר, פינחס שר־האוצר •
 ״ישראל כי שם הכריז בארצות־הברית, עתה
 אולם במידבר, מן לגלות עוד מצפה אינה
נפט.״ לגלות עדיין מקווה היא

★ ★ ★
□ )נהרוג תחרות
 כבר פרצה ישראל צהרוני בין התחרות

 בחזית עתה ומתנהלת המדינה, גבולות את
 כן* שעלמה זה באירופה. הדוגמנות
 (״שייקר,״) ישעיהו של אשתו פורת,

 בפאריס, ידיעות־אחרונות כתב כן־פורת,
מע לבעלי כנראה חרה בדוגמנות, עוסקת

 ישראלית גם החלה לאחרונה והנה, ריב.
 מבתי־האופנה באחד בדוגמנות לעבוד אחרת

 דן, ורדה זוהי פאריס. של ביותר הנודעים
 שהיא עלמה, כמו ממש תמירה בלונדית

 בבירה מעריב כתב דן, אורי של אשתו גם
 פעם ששהתה אחרת ישראלית 4 הצרפתית.

ישר שגריר כמזכירת שם ועבדה בפאריס,
 דויד הסרטים לאיש השבוע תינשא אל,

ה את עתה המפיק שפירא, (״דודלינג״)
ה מזרחי. עליזה של המוזר המיקרה סרט
 בתו בביזון, דליה היא המאושרת כלה
 • גכיזון. יעקוב השופט־המחוזי של

 שמעון הישראלי עתה יוזם בברלין ואילו
 תוכנית מועדוני־הלילה, רשת בעל עדן,

 לשרות שיעמוד המטבח להעשרת בינלאומית
 מברלין תצא ימים חודש בעוד לקוחותיו.

 כדי מכספו, שתמומן גאסטרונומים משלחת
ב ובעיקר המזרח־הרחוק, ברחבי שתסייר

 תבדוק ומעדנים, תפריטים שם תלקט יפאן,
 את שובה עם תנהיג ותבלינים. אכילה נוהגי

ה המועדונים בארבעת הללו החידושים כל
 עדן, של החדש במועדון וגם כבר, קיימים

• השנה. בסוף שייפתח  הד״ר של להיטותו י
ל ובעיקר לפוליטיקה, כר־זוהר מיכאל
גבו יודעת אינה ערב,—ישראל יחסי שאלות

ב שקיים האחרונים הוויכוחים אחד לות.
 בבית־ לשולחן הצטרף עת היה זו, שאלה

 קולנוע עתונאית הסבה אליו פאריסאי, קפה
 שחיזר ישראלי, קולנוע איש עם מיצרית
 העתונאית את גרר בר־זוהר בלהט. אחריה

 השולחן. מן אותה שהבריח פוליטי, לוויכוח
 כמה בינתיים ממשיכים בארצות־הברית 4

להת ישראליות, דיוק, ביתר או ישראלים,
 פיס־ אל קדימה ולצעוד מיכשולים על גבר
 אסתר הזמרת היא מהן אחת ההצלחה. גת

 ב־ הופעות בסיבוב עתה המופיעה טובי,
 בו מלון כל על ניו־יורק. במדינת בתי־מלון

 שני ישנם פנים׳ לה מאירה ההצלחה אין
 סוערות. תשואות קוצרת היא בהם מלונות

 האמריקאיות הטלביזיה מתחנות באחת 4
 רייס־דייווים מאגדי נישואי על סופר
 א־גוגו. יסקן1 הנקרא ישראלי דיסקוטק לבעל

 לירח־ יוצאים הזוג בני כי נמסר בשידור
 "1*1;ג1זג ?60<!16 הסיסמה: כשבפיהם הדבש

 אה״ בעריכת קשת, הרבעון 4' 00-60"!
וי כמר. האחרון בגליונו כולל אמיר, רון

למ בתיאטרון. הקשורים ישראלים של דויים
 יכול לא ״אני :אלוני נסים המחזאי של,

.ישיר באופן ארץ־ישראל על לכתוב . . 
 שניים. יש ראש־ממשלה? על אכתוב, אני מה
 חמישה. יש ראש־עיר, על אכתוב אני אם
 ואחר שבעה. יש פרופסור, על אכתוב אני
ת... לבוא מתחילים כך  אתה מה בטענו

 בעולמם 4 קטנה•״ ארץ זאת לעשות? יכול
ה שינוי: חל בתל־אביב הדין עורכי של

 זה תפקיד שמילא כרנט, נחום נוטריון
 מנהל במקומו לפנסיה. יצא המנדאט, מאז
 דהאן. ציון אליהו המשרד את עתה

 המורגש השינוי, על הפרקליטים אחד הגדרת
 תקופת ״תמה יותר: מהיר עבודה בשטף

מזרחי.״ נועם של תקופה מתחילת המנדאט.

 לפתיחתה. הראשונים בשבועות גסינרמה בקרו צופים 100,000
 צים, עם בשתוף סינרמה, תעניק זו, כבירח הצלחה לציון

 הנחה תלושי 2$ בספטמבר, הערב מהצגות אחת בכל למבקרים
 התיכון. בים נסיעה כרטיס לרכישת כ״א ל״י 50.— של בסך

 באניות וחזרה לאירופה הפלגות בשתי לזכות תוכל 30.9.66 עד
צים.*)

 — לכן אליך יבוא שלא בישראל היחידי הבדור — סינרמה
 לקבוצות מיוחדת הנחה אליו. אתה בוא בתל־אביב הבא בבקורך

מסים. כולל לא *) 39802—3 טל. — מאורגנות
! שבוע ן ו ר ח א

תבל״ פלאי 7״ לראות ההזדמנות את תחמיץ אל
!הסינרמה מסך על

חנם שיט
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דב 3 בו ני

ערב קורסים נפתחים באוקטובר 3 ב׳ ביום
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 לקראת מכינים הקורסים
ממשלתיות. הסמכה בחינות

די ו עו מ ה ב ׳ / אביב בתל ס בי
38 נרשמו

ף ליד גז ריזנ
27החשמל

ה ליד חנ ת המרכזית ה
7אלנבי 0

 למד
לצייר

 בביתך
 בשעותיו
 הפנויות

 האולפן דרך
 הציור לאמנות

ת ו נ פ ב ל ת כ ת״א ,4866 לת.ד. ב

ב!!! סנו
 שמעת!!! כבר דרורי אבישלום ואת

 מ־ ואשד״ איש 50.000מ־ למעלה
להרצא האזינו ומושבים קיבוצים 235
ה עד לעתים הדגמותיו, את וראו תו

 ניתנת ועתה הבוקר. של הקטנות שעות
! ההזדמנות אותה לך גם !  המהפנט !

 הדגמות בלויית ירצה דרורי אבישלום
 ששי, בערב ד,הפנתה״, של ״מהותה על

 שעה גבעתיים, ״נוגה״ בקולנוע ,30.9.66
 בסוכנויות להשיג כרטיסים בערב. 8.45

ה וערב גבעתיים ברמת־גן, הכרטיסים
הקולנוע. בקופת הצגה

 לחגים לה תן
 תעריך שהיא מתנה

ימים ושתאריה
 הם הבונבוניירה או הפרחים היין,

 הבא לכן, אישיים. די לא מדי, שיגרתיים
 משתוקקת שהיא הדבר את לחגים לה
 המכיל ״מרסי״ ארנקון — באמת לו

 מעולים. אולטרה־קריסטל גרבי ששה
 להופיע לה יעזור זה כי — יפה זד,

 גם זד, העונה. בראשית ורעננה זוהרת
 היא אלה גרביים בששה כי — מעשי

 גרביים זוגות חמישה כמו משתמשת
 הגרביים כי — מהודר זה רגילים.
 את השובה המהודר בארנקון ארוזים

 — משעשע אפילו זה הלב. ואת העין
 ״מרסי״ גרבי 6 עם ארנקון לכל כי

 מקורי מחזיק־מפתחות קטן, כשי מצורף
 לה תן בקיצור: צבעוני. צרפתי נוף עם

 6 עם ״מרסי״ ארנקון את לחגים
יותר. חמודה מתנה תמצא לא גרבים.
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