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אנשים
הבא העוד□

 יריבה את גם השבוע העסיק חרות משבר
 כן־גוריון. דויד רפ״י מנהיג המושבע,

 הגוש זה י .מה משועשעת: בפליאה שאל הוא
 שזוהי ונענה חופשי?״ הוא ממה החופשי?

 בגין. במנחם הלוחמת בחרות האופוזיציה
 מבגין ״חופשי וציין: הפה במלוא חייך אז
 ביג׳י גילה אחרת בהזדמנות 9 אני•״ רק זה

 ב־ התגורר איך צעירותו: מימי מעניין פרט
 משפחה של בביתה שבתורכיה, סאלוניקי
ה לסבתא לגלות לא הוזהר ואיך ספרדית,

 מדוע,״ הבנתי ״לא מוצאו-האשכנזי. את זקנה
 אומר ״אני .ראש־ד,ממשלה שהיה מי סיפר
 אשכנזים אין שאצלי אז גם ואמרתי היום
 מדוע וכי יהודים. רק יש — ספרדים ואין

 נודעה בסוף האשכנזי? מוצאי את אסתיר
 יהודי עסקו בסאלוניקי העניין: סיבת לי

 לעוסק כבוד מביא שאינו במקצוע אשכנז
 ספורות דקות ס בתי־בושת.״ ־־ניהול— בו

 הדחופה, העתונאים אסיפת שנפתחה לפני
 סוקולוב בבית חרות הנהגת יזמה אותה

 כן* אריה חרות ח״ב הונצח בתל־אביב,
מ אחד רקע על הכניסה, באולם אליעזר

 שאור־זייד־ מריאנה של השמן ציורי
 עבר אל מיד וניפנה בצלם, הבחין הח״ב מ*.

 היציאה קרוי הציור כי לו כשנאמר הציור.
 לחופש לצאת צריך לא ״אני העיר: לחופש,

 אשאר ותמיד חופשי הייתי תמיד אני —
 כפי לחופש, היציאה מחיר אגב, 9 חופשי.״

ישרא לירות מאות שלוש במחירון: שצויין
 בית־ חופש, לא או חופש 9 בלבד. ליות
 את לקיים המשיך החרות תנועת של הדין

ב דבר. קרה לא כאילו כסדרן, ישיבותיו
 של משפטו כשנפתח השבוע, הראשון ביום
הקט החדרים באחד תמיר, שמואל ח״ב
 הנאשם, של כסאו נשאר זאב, במצודת נים

 של הזריז כתבו ריק. המשפט, את המחרים
 מושב לפתיחת איחר פורמן, גדעון היום,

ה נועד למי לדעת מבלי לכן, בית־הדין.
 מהנוכחים כשמישהו עליו. התיישב כיסא,
ה ״זהו ולחש לשבנו, באצבע עליו הורה

 9 בבהלה. המקום מן זינק,ופורמן נאשם,״
 השופט של פרקליטו התכוון למה ידוע לא

ההפ מן באחת כשאמר מלחי, אליעזר
 העולם לו שיש ״מי כי המשפט של סקות

 לא אבל הבא״. לעולם לדאוג צריך לא הזה
כש שד■ מנדל התכוון למה גם ידוע

.״ הוסיף: ״ .  העולם לו שאין מי אבל .
 בכנס 9 הבא.״ לעולם לדאוג צריך הזה

 שהתקיים מצפון־אפריקה, ההעפלה פעילי
 מעניין פרט התגלה בדימונה, שעבר בשבוע

 המקומית, המועצה ראש של מהביאוגרפיה
הת בצרפת בהכשרה כשהיה 1 ססג גבי
 הרועה היה הוא דווקא. החזירים בענף מחה

ישעיהו החדש, לשר־הדואר 9 שלהם•

 בשם בדבר עתונאי — אח יש שרעבי,
 כי מכיריו מצפים עתה שר־אבי. חיים
 אגב: 9 שר־אחי• לחיים שמו את ישנה

 התפקיד הוא בעתון שר־אבי של תפקידו
 המדור עריכת במערכת: שיש עצוב הכי

 של מסור שרות לאחר 9 נעדרים. הקרוי
 החודש עזב העתונות, בלישכת שנה 11

ל ועבר פרידן, (״מוסד,״) משה הצלם
 ראש־ד,ממשלה. משרד של הסרטים מחלקת

מכו המטיב האיש הוא כי נאמר מוסד, על
 ישראל, של הממשלה ראשי את להכיר לם

 את וגס בן־גוריון את גם שליווה מכיוון
כש השבוע, 9 לחו״ל• במסעותיהם אשכול

 העתונות, בלישכת ידידיו את מוסד, ביקר
 היה השנה. של הצילומים אחד את הפסיד

 עלה הרחבות, במדרגות עימו, יחד כאשר זה
 שחור כשתיק אבן, אבא שר־החוץ גם

 והתחלק. מעד לפגישה, מיהר אבן בידו.
מצא. לא אבל בסביבה מצלמה חיפש מוסד,

★ ★ ★
הנש־א דה״

והב המנהלת של בראשה שצץ הרעיון
 עינבל המחול תיאטרון להקת של מאית

 שרה של רעיונה חיובי. וגם מקורי גם הוא
 רקדניה של משותפת הופעה 1 לוי״תנאי

 הלהקה — אחרות להקות שתי רקדני עם
אח רקדנים 9 הצ׳רקסית. והלהקה הערבית

 נילהבים, אבל מקצועיים כך כל לא רים,
 מאגדי של הדיסקוטק את השבוע מילאו

ה ויצ״ו נשות :רייס־דייוויס־שאולי
 אירגונה, של פאטריוטית מהן, אחת צעירה.
 את לרשום הזו המסיבה במיסגרת הציעה
 אולם בויצ״ו, כבוד בחברת המקום בעלת

 מאנדי הסיבה: מנומס. בסירוב ניתקלה היא
 ויצ״ו. צעירות של הממוצע מגילן נידה,מה

 הזר, הדיסקוטק 9 מוי, גבוה לה נראה הוא
 יום־הולדת: מסיבות שתי לאחרונה אירח גם

 של מזכירתו נויימן, רותי של אחת
 דה״ (״ממי״) מאיר התיירות משרד מנכ״ל

 בתו בן־ארצי, תמי של והשניה שליט,
ה מועצת יו״ר בן־ארצי, אפרים של

 מגעי את גם המנהל אל־על, של מנהלים
 ארצות־ ממשלת עם הישראלית הממשלה

 מים. להתפלת האטומי הכור בענייני הברית
 המאה הצגת לכבוד שנערכה במסיבה 9
 כל מבין בלט שורק האמיץ החייל של

 הבמה פועל המרשימה בהופעתו השחקנים
 מסתבר רייבשטאט. שמעון ההצגה, של

 — במה לעסקי קשור הוא שגם אח, לו שיש
 החצי רייכשטאט, אברהם הוא הלא
בית״ר אוהדי 9 העופרים. צמד של

 לדעת כשנוכחו בשבת, מאד רגזו תל־אביב
 משה הקבוצה, של השערים מבקיע כי

 רמת־ מכבי נגד למישחק הופיע לא צכי,
 חיש גילו הם .0:1 בתוצאה שניצחה עמידר,

 בדרישות נעוצה ההיעדרות סיבת כי 'מהר
מול שלא דרישות — ההנהלה מצד השחקן

חי כנס כינסו ביוזמה, נקטו האוהדים או.
 בעלי" גייסו בתל־אביב, לנצ׳נר בקפה רום

 דרישותיו את למלא להנהלה שיעזרו יכולת
 הדיזנ־ הזוהר נער 9 השערים. מבקיע של

לסטו לאחרונה הפך כנאי, יוסי גופאי,
 הטובים הימים לזכר אבל בירושלים. דנט,
 לאחרונה, במסיבות. משתתף גם הוא שלו

 בגלל לסיימה ודרש למסיבה שוטר כשבא
 לכבוד נערכת שהיא יוסי אותו שיכנע הרעש,

 השוטר המדינה. נשיא של 77,־ר הולדתו יום
 נשיא לחיי כוסית עימו ושתה השתכנע,

הרעש. גם נמשכה. המסיבה ישראל.

★ ★ ★
קי םו ע פ בו ש ה

קישון, אפריים הפיליטונאי 9
 קאליגולה הרומי ״הקיסר חוקת־יסוד: על

 לסנאטור השאפתני סוסו את בשעתו משח
 לעשות יכול היה הוא — מיוחד עזר בחוק

 חוקת־יסוד היתד, לא שבקיסרותו מאחר כן
 על ההולכים לסנאטורים עדיפות הקובעת
שתיים.״

גוכרין, עקיכא המערך• ח״ם 9
לעו להוכיח ״הצלחנו שריד,תיירות: לשעבר

טכנו ללא שפע חברת להקים ניתן כי לם
ידע.״ וללא מודרנית לוגיה
באדר: מנחם חרות ה״ם 9

 שלנו.״ היא החרות ״תנועת
תמיר: שמואל חרות ח״כ 9

שלנו.״ היא החרות ״תנועת
שוסטאק: אליעזר חרות ח״ב 9

 גבי על רק החרות מתנועת אותנו ״יוציאו
אלונקות.״

שיים־אלדד: ישראל הד״ר 9
 חירום ממשלת להקים היה אפשר ״אילו

 עדיף. היה — בחירות בלי אידיאית, לאומית
 ודים־ ,ועצבים וכסף, זמן, של חיסכון זה

אישית,״ שינאה של גוגיה

בלקין פרסום
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״הבימה״ אולם תל-אביב,
8.30ב־ ,2.2 ה׳, יום 9 8.30ב־ ,1.2 ד, יום

9.15וב־ 6.00ב־ הצגות שתי ,4.2 מוצ״ש,
האומה" ״בנייני ירושלים,

8.30ב־ ,13.2 ב׳, יום 9 8.30ב־ ,11.2 מוצ״ש,
העירוני התיאטרון אולם חיפה,

8.30ב־ ,16.2 ה׳, יום 9 8.30ב־ ,15.2 ד׳, יום
 9.00וב־ 5.30ב־ הצגות, שתי ,18.2 מוצ״ש,

: ם י ס י ט ר  ״אוניון״ משרד ״הבימה״, קופת — תל־אביב כ
 בן־נאים משרד — ירושלים המשרדים. וביתר ,118 דיזנגוף

העירוני. התיאטרון קופת — חיפה הערב״. ו״לאן

1534 הזה העולם


