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י אבן תקוע היכן
ב שמבורך כמי ידוע לא ראש־הממשלה

 הצורך כשנולד לכן, דווקא. ספרותי כשרון
 אנשי וחשבו ישבו לאור, כתביו את להוציא

ב שצץ עד לעשות, רד, שלו יחסי־הציבור
 אספו שימושי: אבל לא־מקורי, רעיון ראשם
 על והמדינה, העם על נאומיו את וכינסו
 ספר בצורת אותם והוציאו ובכלל, המשק
 לדי של הזה לספר מהודרת). כריכה (אגב:

ל שכו  מכיוון אבל הדרך, במעלה קראו א
 החופשי, בשוק סתם ככה נחטף לא שהוא

 ב־ המצב. את קצת והציל החנוכה חג בא
חנו כדמי חולק הוא ההסתדרותיים מיפעלים

 עוד אגב: 9 יין. בקובוק עם יחד כה,
ב כמרבה ידוע היה (לשעבר) ראש־ממשלה

 הוציאו לו וגם בכתיבה, וממעט דיבורים
 קוראים בכלל. אותם שכתב מבלי כתבים

 כתב כשחצה • כרושצ׳וכ. ניקיטה לו
 את סטאפורד, רובין אכספרס, הדיילי
 שראיין לאחר לישראל, ירדן שבין .הגבול

ה שמטרתו חשבו חוסיין, המלך את שם
א שר־החוץ את לראיין היא יחידה ב  א
 על והראיון זאת, עשה באמת הוא אכן.

 ידעו שלא מה גלים. היכר, סמוע פשיטת
מט עוד לו שהיתר, הוא הרשמיים, מארחיו

 השבוע, להגשים הצליח אותה בביקורו, רה
 מקיף ראיון זה היה הארץ. מן צאתו ערב
 בישיבת • רייס-דייווים. מאנדי עם

 אמר הסטודנטים, בענייני שדנה הכנסת ועדת
 האנושי ״המשק :וניס ק מי שמואל כ ח״

 יצחק ח״כ אותו שיסע דופק!״ אינו שלנו
הסטו את דופק הוא — ״להיפך נכון:
ב הצעירים מזכירי־הסיעות • דנטים.״

 בבית־ ההומור עיקר את מספקים כנסת
 יעקוב פא״י ח״כ ביקש השבוע המחוקקים.

 יחיאל חרות, סיעת ממזכיר סיגריה כץ
 קרע בעישון, למעט כדי כדרכו, קדישאי.

 את מעשן החל לשתיים, הסיגריה את כץ
 אמר: אותו, למתוח החליט קדישאי המחצית.

 עכשיו משווקת שאסקוט יודע אתה ״האם
 כך צד, בכל פיית־שעם לה שיש סיגריה

 מצא הרעיון לחוד?״ חצי כל לעשן שאפשר
 אפשר היכן לדעת שביקש כץ, בעיני חן

 לג׳יימס בניגוד • אלה. סיגריות להשיג
ב לעולם נוגע הראל איפר אין בונד,

מרדי הראשונה הכוס כי מדוע? אלכוהול.
 מתרגלים כי אורח לו כשהסביר אותו. מה

ב נדחית המרדימה וההשפעה לאלכוהול,
ה לכוס הראשונה הכום מן הזמן מרוצת

 להתחיל למד, ״אז איסר: השיב עשירית,
ב ״אין איסר: מעיד עצמו על • בכלל?״

 על אינפורמציה פחות לו שיש אדם מדינה
אס חברת־הכנסת • לי.״ מאשר הנעשה

 בהומור דוגלת אינה רזיאל׳נאור תר
עי בשני קראה כאשר נרעשה לכן קלוקל.

ה הבדיחה את זה, אחר בזה הערב, תוני
 הגון אדם מכיר הוא אם נישאל מישהו באה:

 לוז, קדיש ״בוודאי. ענה: ד,נישאל בכנסת.
. . . . אה .  אמרתי?״ כבר לוז קדיש אה.

ובשאר בה עלבון בכך ראתה רזיאל־נאור

אנשים
 בפני הדבר את להביא החליטה הח״כים,

 • לוז. קדיש ששמו: הכנסת, יושב־ראש
 לא למה אז הכנסת, על מדברים כבר ואם

ל המפ״מי ד,ח״כ לכנסת. מחוץ על לדבר
 נראה ריפתין, (״קובה״) יעקוב שעבר,
 בבית־ ארוכה שעה משוחח כשהוא השבוע

 לשעבר, מק״י ח״כ עם תל־אביבי קפה
מנ פעם שניהם היו כזכור, סנה. משה

 שנפרדו, עד מפ״ם, של השמאלי האגף היגי
 לאחרונה, הקומוניסטים. עבר אל פנה וסנה

 אל להתקרבות מפלגתו את מנהיג כשסנה
 האישים שני להם מצאו הציוניות, המפלגות

וה החינוך שר 9 מחדש. משותפת שפה
 ״אבא שר־החוץ: על ארן, זלמן תרבות,

 תקוע עוד הוא ארצה. הגיע לא עדיין אבן
 של בשפתם מובן: שיהיה וכדי בטריאסט.״

ה היא טריאסט השלישית העליה אנשי
 הפולנית העיירה מן בדרך האחרונה תחנה

ל אותם המביאה האיטלקית, האונייה אל
 מחלקת ראש של דעתו מה • יפו. נמל

 זלמן שלמה היהודית, בסוכנות העלייה
 הוא בו במוסד הריאורגניזציה על שרגאי,

 או אלף לצמצם ״רוצים היא: הנה עובד?
 אולי לפטר יצליחו אבל פקידים, אלפיים

 שעובדים אנשים ובכלל, שישים. או חמישים
ש מה את עושים לעשות, מה להם ואין

יבין. והמבין לעשות.״ אסור

★ ★ ★
העתיד? צפון היכן

 בישראל, הקובאית השגרירות למזכיר
 מזרח־תי־ חווייה נכונה קכלרו, אמיליו

 את לאחרונה כשעבר במינה, מיוחדת כונית
ב העתיקה בעיר לביקור מנדלבאום שער

 מלאים היו המלון שבתי מכיוון ירושלים.
ה על־ידי המזכיר הופנה מקום, אפם עד

 משפחה של לכתובתה הירדניים שלטונות
 ולעת חדר, שכר קבלרו חדרים. המשכירה

ה בחוג חגיגית לארוחה כשהוזמן ערב,
 שפה לו שאין להפתעתו גילה משפחה,
 ספרדית, ידעו לא הם מארחיו. עם משותפת

 למרות בערבית, שולט לא עדיין הוא ואילו
 בתל־אביב. זו שפה ללמוד לאחרונה שהחל

ניס לבסוף ביניהם. קישרה לא האנגלית גם
 לדבר החלה אחרון, נסיון המשפחה בת תה
 ענה הוא בעברית. הקובאי הדיפלומט עם
 שאבה מהיכן והשתומם שוטפת, בעברית לה
 שגרנו תשכח ״אל זו. בשפה ידיעותיה את

 לו הסבירה הגבול,״ של השני מהצד פעם
 ואילו עברית, אז למדתי ״אני המארחת.

״ל שוטפת.״ ערבית דיברו היהודים שכני
 ידידים להיות יותר מתאים ולערבים יהודים
 ה־ לקח את קבלרו סיכם אויבים,״ מאשר
 תיאטרון כשבא • לישראל. כשחזר חווייה,

 של והצמא הרטב להצגת לעפולה, אוהל
 השחקנים כלל חשבו לא יונסקו, אוג׳ין

 את שיסבר כדי התמליל את להתאים יש כי
תאו עודד נהג לכן המקום. תושבי אוזני

ו אחרים, במקומות נוהג שהוא כמו מי
הראשון הפרק ״זהו כי הכריז הסוף לקראת

 הצופים מן חלק פרקים.״ 29 עוד יש —
 נאנח כמשמעם, פשוטם הדברים את הבין
 אחר מחזה • האולם. את מיד ועזב בקול

הו בביצים, צפון העתיד מחבר, אותו של
לנו מכורה כהצגה בתל־אביב, לאחרונה צג
 סימפוזיון, נערך ההצגה לאחר המפד״ל. ער

ש על השחקנים בפני מחה הצופים ואחד
 מעל אותו שיסע כזה. מחזה להציג העזו

 לא? ״למה :קיפנים יוסי השחקן הבמה
 זאת שבכל הוכיחו, הבחירות תוצאות הרי
 קלף • חילוני.״ הוא בארץ הציבור רוב

 ג׳ולי ר,אנגליה לשחקנית הולך לא־נורמאלי
 הופיעה השבוע בישראל. ודווקא כריסטי,

 וגם הארץ במוסף גם מוספים: שני בשערי
 היה קט• לרגע • אחרונות. ידיעות במוסף
 הכי האילתי את תפסיד שישראל נידמה

כש זה היה נלסו־ן. רפי — שלה מפורסם
 לכלא. והושלך ברלין משטרת על־ידי נעצר

 כמה לאחר שוחרר מעריציו לשימחת אך
תאו שיגרתית: היתד, המעצר סיבת שעות.

שלו. הנזרצדס מעורב היה בה דרכים נת
 כאמרגנו בגרמניה, נלסון שוהה כידוע, •

 הזה הצמד־חמד הכהן. דויד הזמר של
 ולאחר גרמניות, נשים שתי לאחרונה הכיר

 הצעות־ השניים הציעו משותפים בילויים
לצעי ודויד למבוגרת רפי לשתיים. נישואין

 אילולא כך, כל מסובך היה לא העניין רה.
 כך הצעירה. אם היא שר,מבוגרת העובדה

 הכהן, של אמרגן מסתם להופך נלסון עלול
 של החורג ולאב לחותנו החורג, לאביו
 שמעון אחר, ישראלי־ברלינאי • אשתו.
 של קולנוע לשחקן לאחרונה הפך עדן,
 סרטים בשלושה עתה משתתף הוא ממש.
 אף הוא מאלה אחד סרט אחת. ובעונה בעת

ב יזרח חדש וכוכב או־טו־טו, 9 מממן.
 יאיר לו קוראים הישראלית. האופנה שמי

 לאחר לישראל חזר והוא ),21( גליקסץ
 את סיים שם בפאריס, שנים רבת שהות

הס הוא עילית. לתפירה המיוחד בית־הספר
 בתצוגה מעבודותיו כמה להציג כבר פיק

 על תצוגת־יחיד. זו היתד, לא אך בהילטון,
 יאיר עתה עובד שלו הראשונה תצוגת־היחיד

נאווה. באחותו מסתייע כשהוא רב, במרץ
ק הוכיח זאת מגירושים. מתים לא • ח צ  י

 הרקדנית של לשעבר בעלה אליעזרוב,
 ב־ עינבל, ללהקת הצטרף הוא לוי. יונה
 בהונג־קונג. עכשיו ונמצא בחו״ל, סיורה

 כלי צ׳אנג, על בנגינה מלווה הוא עיגבל את
 שנתן תיאורים פי על ידיו, במו בנה אותו

בוכרה. יליד סבו, לו
★ ★ ★

השבוע בדיחות
 השבוע תרמה הלאומי הבדיחות לאוצר

 בין ההבדל רה את: יריכ זיוה העיתונאית
 שוקיירי שוקיירי? לאהמד אשכול לוי
 הגשש • המדינה. את להחריב מאיים רק

 אחד אזרח שאלו בנאי: נכרי החיוור
ל ענה ומוטרד. מודאג נראה הוא למה

אני מודאג. ולא מוטרד לא אני שואלים:

השבוע מישאד
שו מסיעות ח״כים השבוע שאל הזה״ ״העולם

 יכול המערף, מתוף לדעתם, מי השאלה, את נות
 בראש-ממשלה, בתפקידו אשבול לוי את להחליף

הכאות: התשובות את וקיבל
 אחד, מתאים איש יש ״לי :אלמוגי יוסף רפ״י ח״ב •
 האיש הוא לדעתי בן־גוריון. דויד הוא במערך. לא הוא אבל

 הנוכחי, בשלב הבוץ. מן העגלה את להוציא היכול היחידי
 האמון את להחזיר היכול היחידי האיש הוא הקיים, במצב

נעורינו.״ את לחדש התקוזה ואת בממשלה

 עונה לא ״אני :ורהפטיג זרח המפד״ל ח״ב •
בטלפון.״ מישאלים על

רוזן: פינחס העצמאיים הליבראלים ח״ב •
 של מקומו את למלא שיכול אחד אף היום מכיר אינני ״אני

אשכול.״

 ואינני חשבתי ״לא :שחור בנימין המפד״ל ח״כ •
 הירהרתי שלא הדבר פירוש אין חשבתי לא אם אבל יודע.

מסקנות.״ להסיק יכול אינני אבל בדבר.

 יכול לא ״אני :שם־טוב ויקטור מפ״מ ח״ב •
בטלפון.״ כזו שאלה על לענות

 לענות ״קשה :לורנץ שלמה אגודת־ישראל ח״ב •
 במיקרה המערך, של אלה בין בתשובה. מתקשה אני זה. על

ספיר.״ פינחס את רואה אני צורך, שיהיה

הוא ״המישאל :רימלט אלימלך גח״ל ח״ב •

 הנוכחי. במצב רצינית להיות יכולה לא התשובה אבל לגיטימי,
פוליטית.״ בעייד. של עניין זה חידון. של עניין לא זה

ל ח'״ב • ח״ ה ג רי ר א עז לי א ־ הרי הזו, ״להעולם :כן
 כוחות שינוי אלא אשכול, לא שהבעייה חושב אני מועמד! יש

אשכול.״ את מייצגת ומפא״י מפא״י את מייצג אשכול בממשלה.
ב • ״ ״י ח פ ן ר עו מ ס ש ר  במישאל משתתף לא ״אני :פ

הזה.״
ס • ל ח״ ח״ מן ג ל ר־ז אי ב שני מו ר כ  ״מאנשי :א

.אה המערך? .  של במקומו המערך מאנשי מישהו המזנה .
 אני ארוך. קטלוג זה הרשימה. כל על לעבור צריך אשכול?

 אדם שום מוצא שאינני לומר אלא מנוס יהיה שלא חושב
 רואה לא אני הנוכחים בין הממשלה. חברי בין להיות שראוי

 אנשי הם אחדות־העבודה ואנשי המערך? איש לא דיין אחד. אף
 שום רואה לא אני הנוכחי, בהרכבו במערך, אחדות־העבודה.

 מקומו ממלא אומר לא אני ראש־ממשלה. להיות שיכול אדם
ראש־ממשלה.״ אומר אני אשכול. של

ב • ״ ״י ח פ ה ר ש : מ ן י י להשיב.״ רוצה ״אינני ד

ב • ״ ל ח ח״ ף ג ס ר יו פי  שכל חושבים ״אנחנו :ס
בראשו.״ יעמוד מי חשוב ולא לשלוט, ראוי לא המערך

ב • ״ ל ח ״ ח ר ג ת ס ר א או ל־נ א  אודה ״אני :רזי
 בשום להשתתף ברצוני אין אותי. תשחררו אם מאוד לכם

הזה.״ העולם של מישאל
ב • ״ ם ח ״ פ ב מ קו ע : י ן ז  לענות עניין לי ״אין ח

 שצריך בכלל חושב לא אני לנחש. עניין לי אין השאלה. על
להשתתף.״ עניין לי שאין כך מקומו, את למלא
ב • ״ ל ח ״ ח ץ ג ר ה : א ן י י ט ש ד ל ו  את להחליף ״צריך ג

אשכול?״ במקום יהיה מי חשוב זה מה אז המישטר. את כולם.

"5ואחותו גליקסון אופנאי
עילית רק

 :רז נהום הרפ״יסט 9 מעודכן• סתם
 של לפירמה מסונזרפין ר,לוי שנתן השוקולד

ב שפירא, שמשון יעקב עורך־הדין
ה ממולא. היה לירות, אלף 23 של סכום

 דן שובת־הרעב הסופר 9 במה. רק שאלה
 ראשון. תמיד ד,לוי לשון, כל על :עומר

 הפינקס :יודמן פינחס רפ״י, דובר 9
רושמת. ומרים פתוח

★ ★ *־1
השבוע ,פסוק

ל אשכול, לוי ראש-הממשלה 9
ש המתיחות על האמריקאי, הניוזוויק כתב
 העניין! כל ״לעזאזל לשכנותיה: ישראל בין
בכך!״ לנו די

 בראיון עגנון, ש״י הנובל התן 9
 הדור שמנהיג תחשבי ״אל קשת: לסילבי

 שאין אהד הוא המנהיג — אשכול לוי הוא
המנהיג.״ שהוא יודע הדור
 ״מה הפייכולוגים: על להנ״ל, הנ״ל 9

 ספרים עשרה שווה אומר, אחד שמשורר
שלהם.״

 במעריב: לפיד יוסף העיתונאי 9
 כמו שהכנסת, הרגשה שוררת ״בציבור

בוערת.״ שרומי בזמן מנגנת נירון,
רובינשטיין, אמנון העיתונאי 9

ה בעלי והערצת הממון ״הערצת בהארץ:
הסוציא של ההיכר מסימני אחד היא ממון
יש שרים הביאה פעם ולא הישראלי, ליזם

חושים.״ לאובדן ראליים
ה מנהלה שטרן, חיים מרדכי 9

 י— אשד, כמו היא ״רסקו רסקו: של מתפטר
עליה.״ מדברים אין מהוגנת, שהיא זמן כל

חו־ על קינן, עמום העיתונאי 9
אבו ג׳יפים לו נחזיר ״אנחנו וישראל: סיין
 המפוצצים הבתים את פעם עוד נצלם דים;

ה את לתחיה נקים שלמים; שהם ונוכיח
 וגם המזרח המערב, בבירות ונפעל הרוגים,
 להדוף כדי נשק לקבל שימשיך כדי האמצע,

אויבינו.״ את

ראש סגן המפד״לי, פרץ יוסף 9
ני כאשר עצמו את בצטטו דימונה, עיריית

 לקואליציה להצטרף מפ״ם את לשכנע סה
ה מפ״ט תהיה כזו ״בקואליציה גח״ל: עם

 סינתיזה רפ״י אנטי־תיזה, המפד״ל תיזה,
פרוטיזה.״ וגח״ל

 שאינה צילום, לדוגמנית הדגמה בשעת *
בתמונה. נראית

<
152821 הזה העולם


