
אנשים
בחינם הריון בגדי
 נשתכחה לא רפאל יצחק ח״כ פרשת

 ועד את עוררה היא למשל, השבוע, עדיין.
 תל־ אוניברסיטת של הסטודנטים הסתדרות

 מועמדותו נגד מחאה בקריאת לצאת אביב,
 ה־ ועדת יו״ר לתפקיד המפד״לי הח״כ של

 של היסוד חוקי לענייני הכנסת של מישנה
 ״פגיעה זוהי הסטודנטים בלשון המדינה.
 לאחר הוועדה, של הציבורי במעמדה חמורה
 שוחד בקבלת נחשד זה שח״כ

ב ופעל תל־גיבורינס (בפרשת
ה מוסדות כלפי מבזה צורה

 ישראלי •י בארץ״. משפט
 השבוע עורר אחר מפורסם

נח לו קוראים נרחבת. אהדה
הברי אלוף — פרקש מן

 התל־אביבי שהתחתן. חות
 חנות בעל כדיד, אכרחם

חמי תרם הריון, לבגדי תאם
 פרקש, למען לקרן לירות שים

תע כי הודיעה אשתו ואילו
אלקובי-פרקש לרחל ניק

 כסף אין חינם הריון בגדי
ם אפילו • הזמן. בבוא  שלו

התר ממהפכת נפגע עליכם
 היו פרצה, אילולא בסין. בות

 של יצירותיו לאור יוצאות
 כשהן בסין, היהודי הסופר

מ מאונכות, בשורות כתובות
 התיר־ במלאכת למטה. למעלה

 דון, מאו כה עד עסק גום
 ויו״ר התרבות שר לשעבר
ש אלא בסין, הסופרים אגודת

ה למהפכת קורבן נפל הוא
ב נשאר הוא כלומר: תרבות.

 • נגנזו. תירגומיו אבל חיים,
המ התרבות ממהפכת הרחק

 במירב לזכות אחר סופר שיך
 שר־החוץ ערך השבוע התהילה.

 חגיגית פנים קבלת אכן אכא
ב עגנץ. ש״י הנובל לחתן

 השר, אשת בפני עגנון התנצל המסיבה תום
 על יתר אותה הטריח כי על אכן, סוזי

 רק הסתפק לא הוא אך בנאומו. המידה
 להינפש: אמצעי גם לה והציע בהתנצלות,

ב הידיים הרמות מאות • בסיפורי.״ ״קראי
 השבוע בילבלו התקציב, על בדיון כנסת,
 למשל, מרק״ח, טוכי תופיק רבים. ח״כים
 מאיר למפלגה חברו הסתייגות נגד הצביע

העוק השמועה את שהולידה עובדה וילנר,
 הקומוניסטים, התפלגו שוב כאילו צנית,
 יהודים שלהם: הלאומי למוצא בהתאם ושוב
 אחר דומה בילבול • לחוד. וערבים לחוד

 ושר־התיירות המערך ח״כ של תמיכה הוליד
 של בהסתייגות גוכרין, עקיבא לשעבר,

 באותו * חדש. כוח — הזה העולם נציג
 חרות ח״כ ניגש ההצבעה, באמצע דיון,

 כולו, נירגש כשהוא שוסטאק, אליעזר
 לו ובישר ידיד, מנחם לסיעה חברו אל
 לאוזירת התסזן הוא התנשקו. בתל־אביב בי

 ליס־ן בבית לבן תכלת סיעת בוועידת הפיוס
 מנחם הח״כים התנשקו שבה בתל־אביב,

 שאבוא ״ביקשו תמיר. ושמואל בגין
 שאל בהתרגשות. שוסטאק עוד סיפר מיד,״
 ״רוצים שוסטאק: ענה מהי״ ״בשביל ידיד:
 שיקח מידידו ביקש ידיד אתנשק.״ אני שגם

 לנשק. רוצה הוא גם כי לתל־אביב, אותו גם
 ״את ידיד: ענה מיי״ ״את שוסטאק: שאל

אשתי.״
★ ★ ★

דווקא ישראל״ קוניאק
 לישראל מגיע השבוע של המזל־טוב

 ששומרת מעוז, השמירה חברת בעל דנוד,
 כל ועל כספים על אנשים, על חברות, על

 לו קרא והוא הששי, בנו לו נולד השאר.
 גם יש טוב מזל •י מעוז. — החברה בשם

 שלו שהקזבלן רק לא מוסינזץ. ליגאל
 התעניינות התחילה שעתה אלא טוב, הולך

 המחזת בתוכנית: שלו. יצירות בעוד מוגברת
 תסריט הסרטת וכן שלו, בכובע פיתקאות

 לא גאון, יהורם עצמו, קזבלן 9 שלו.
עוב בהן. שזכה הטובות בביקורות מסתפק

 קבוע ללקוח הפך לעתיד דאגה מתוך דה:
עתי הרואה — שאול שלום הכירומן של
 גאון, התנצל ישי״ ״מה היד. כף לפי דות

הול ומפורסמים חשובים אנשים הרבה ״עוד
 לא לשאול. שלהם הידיים את להראות כים
 גשר משלישיית גאון של חברו ׳•< אני.״ רק

ל יתחיל אינשטיין, אריק ז״ל, הירקון
 המחודש, יואל׳ם במועדון הבא בחודש הופיע

 החלונות הנקראת חדשה שלישייה במיסגרת
במשולש הנוספות הצלעות שתי הגבוהים.

• קראום. ושמואל כץ ג׳׳וזי החדש:
 היום, היומון להקמת השנה יום במסיבת
דיפלומט חזקא זכה סוקולוב, בבית שנערכה

 ביותר. הפופולארי האורח להיות סובייטי
 קוטום, יוריי השלישי המזכיר זה היה

 ואחוזת ידידות חיבה, עליו הרעיפו שכולם
 למשל, כאדר, יוחנן חרות ח״כ • עמים.

 ממנו הירפה ולא בזרועו קוטוב את תפס
אמרי דיפלומט בפניו להציג כשניסו אפילו

 יד, כלאחר האמריקאי את פטר באדר קאי•
 חזרה ניפנה שמו את לשמוע לטרוח ובלי

״זהו לסובבים: ואמר הסובייטי הדיפלומט אל

 לא כוסיות. הרימו השניים אמיתי.״ רוסי
 לא • דווקא. ישראלי קוניאק אלא יזדקה,
ה העורך היה האורח אל פנים מסביר פחות

 קר־ יוסף חרות ח״כ היומון, של אחראי
, מן ד  קצין היה דודו כי לקוטוב שסיפר מ

 סטאלינ־ על בקרב שנפצע האדום, בצבא גבוה
 כי בעברית להדגיש גם שכח לא הוא גראד.
 קצת מדבר קוטוב באודיסה. נולדו הוריו

 סוקו- בבית • הכל. כמעט מבין אך עברית,
 על נוקבים ויכוחים השבוע התנהלו לוב

 של האחרונה כתבתה גיבור של זהותו
 בימיו״. וחי בשמאל ״חושב קשת, סילכי

 וה־ לאמרגן התכוונה סילבי כי חשבו רבים
 של בעלה אגמון, קכ5י? קיבוצניק־לשעבר

 עצמה הכותבת כשנשאלה אלמגור. גילה
 ענתה: החריפים, בתיאוריה התכוזנה למי
 בהחלט.״ מיקרי הוא למציאות אי־דמיון ״כל
 הכוח־ כדורגלן לו נשא שבוע לפני •

 חברתו את מרמור, אליהו רמת־גן, מכבי
 לאשה. העליץ, נאווה שנים, שלוש מזה

 שם לארצות־הברית, השניים יצאו השבוע
 בקבוצת וישחק גופני חינוך מרמור ילמד
ל כיאה סאן־פראנציסקו. של היהודית הכוח

 בארץ, האחרונה השבת את ניצל ספורטאי
לש אשתו עם ויצא שמש, שטופת שהיתה

 סוף- 9 תל־אביב• של ימה בחוף חות
מי לשעבר, קול־ישראל איש זוכה סוף
 יש ממש. של סרט לעשות שגריר, כה

 — הסיירים — לסרט זמני שם אפילו לו
מיצ ושבוי ישראלים סיירים על בו ומסופר

 סיני. ערב של בתקופה לגבול מעבר רי
ומש הפנר, אכרהם של הוא התסריט
תאו עודד גורליצקי, אילי בו תתפים

 פוס־פוסטק, הירושלמי הדיסקוטק ובעל מי
 בשם צעיר רופא ההפקה: מנהל כירון. דן

 את עדיין זוכרים • נאמן. (ג׳אד) יהודה
ה הראשונה? הכנסת חבר שהיה קוק, הלל
 לכבוד שנערכה במסיבה כבוד אורח היה שבוע

 צאתה ערב הכט, דינה הסופרת־שחקנית
 פרידה מסיבת • ללונדון. ישר הארץ, את

 שגם הרץ, דליה למשוררת נערכה אחרת
 לימודיה לסיום לאנגליה, פעמיה שמה היא

״כ הרץ: הבטיחה באוקספורד. הפילוסופיים
דוקטור.״ כבר אהיה לישראל שאחזור

★ ★ ★
■ השבוע מסוק

 שבועון על אכן, אכא שר־החוץ •
 שרכילותו קלוש, ״שבועון חדש: מבט רפ״י

הרעיוני. למזונו הפוך ביחס עומדת השופעת
על צכר, שמעון הסופר־צייר •
 עוגות לזרוק לך נותנים לא ״אם זוהר: אורי
 יתנו שמה לבית־שאן. סע בתל־אביב, קרם

 כמה — קרם לא או קרם עוגות לזרוק לך
תרצה.״ שרק

ורעייה מרמור ספורטאי
השמש שטופת בתל־אביב

| |לאספנים!
של נהדרים ת1מפתח מחזיקי

״ ק י ט ר א ״
בת״ים, 40 ת.ד. ״ארטיק״, חרושת לבית שילחו

ו של עטיפות 25 ב מ ר ״ ק ק י ט ר א , , 1 
נהדר. מפתחות מחזיק לביתכם ותקבלו

שלד! המין בחיי ולבטים בעיות סדר חסל
לו נזקקים שאלפים הספר למכירה ונמצא הופיע

המין יסודות
ת א קליין פ. ארנולד ד״ר מ

 המחבר פותר וצפופים, גדולים עמודים 360מ־ בלמעלה
 בעיות ממכלול קיימת בעיה כל מלאה ובכנות גלויה בצורה

בעולמנו. ראשה גבר כל של המין
♦

 בארץ הספרים חנויות בכל להשיג
 ת״א ,1 תקוה פתח דרך נרקיס, לע. ל״י 7.60 סך משלוח ע״י או

 — הדואר באמצעות אישית באריזה ארו? לד יומצא הספר
חשבוננו. על המשלוח דמי
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