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אנשים
הלחישה
הרועמת

 התקשר. אשכול, לוי כשראש־הממשלה,
״הס המשפט בביטוי השבוע, הראשון ביום

 החלטות שידור בעת הגבול״, מן הצבאות גת
 אלפי שמעו השדים), מחול (ראה הממשלה.
 יומן־ עורך איך הארץ ברחבי המאזינים
ה על שפיקח פינסקר, חגי החדשות,

 במהדורת להמשיך. לאשכול לוחש שידור,
 מקצועי קריין כאשר מכן, שלאחר החדשות

 בו ונאמר המשפט שונה הטכסט, את קרא
 אחרת טעות • הגבול״. מן הצבאות ״הזזת

 שרב־אלוף כששודר היתד״ קול־ישראל של
 הזה העולם צלם בנגב. נמצא דיין משה

 בבית־קפה שעה אותה יושב אותו גילה
 טולקובסקי, דן אלוף בחברת תל־אביבי,

 תמונה). (ראה חיל־האוזיר. מפקד שהיה מי
 בחברת דיין נראה מכן לאחר קלה שעה

 לס״ חיים רב־אלוף לשעבר, אחר רמטכ״ל
 בבית־ אבל בתל־אביב, הפעם גם קום,

טעו לא אך ישראל, קול ושוב • אחר. קפה
 החדשות ויומן היות התפיסויות. אלא יות,

 של לעזרתם השידור שרות נזקק התרחב,
שג מיכה ביניהם: הרדיו, מוותיקי רבים
 התבסס ישראל קול את עזבו שמאז ריר,

 וירמיהו סרטים, במוי — חדש במקצוע
 חמש לפני החדשות יומן את שעזב יוכל,
ב לפילוסופיה מרצה להיות כדי שנים,

 עם בשעתו הסתכסכו השניים אוניברסיטה.
המצב, לנוכח אך השידור, שרות הנהלת

ן*

וטודקובסקי דיין
ישראל קול של טעות

 בכלל היתד. ההתפייסות • והתפייסו. חזרו
הת השאר בין בישראל: הכללית האופנה

 משה כמו ותיקים יריבים השבוע פייסו
 ומאיר טבריה, עירית ראש שהיה מי צחר,

העי כל הנוכחי. העיריה ראש אדרעי,
 להקים מיהרו המדינה של המפוצלות ריות

יח הושיבו בהן משותפות, וזעדות־חרום
 הפכה ירושלים עיריית היריבים. את דיו

 זה יושבים בד, גדולה, אחת לקואליציה
 איש־שלום מרדכי מפא״י איש לצד

 מדינית, בגרות • קוללן. טדי רפ״י ואיש
 הוכיח חרום, בשעת העם לליכוד ונטיה

 ח״כ מתים, לנתוחי המתנגדים ראש גם
 לקריאת בתשובה לורנץ. שלמה אגו״י

 לורנץ: השיב מיקוניס שמואל של ביניים
• מתים! ניתוחי על אדבר לא אני ״היום

 אל פנים השבועון עורך אחר, דתי איש
אח דעה הביע אבידור, שמואל1 פנים,

אלה ״בימים אבידור: אמר בנידון. רת
 מתים בניתוחי לעסוק קל יותר הרבה
המצב.״ בניתוח מאשר

מזרח
ומערב

בן־אב ודני רודן זיוה

 מחרינה דודו זיוה
שיא במהיוות אותם

 ־,אני לי: הודיעה היא ששם חמור, מכתב
 ממני!׳ שתשכח או מיד, איתי שתתחתן רוצה

 בחור לה שיש גם שם לי כתבה ״היא
 פנים וגם כסף הרבה עם מדרום־אמריקה,

 כדי רק אבל סרטים, עושה גם הוא יפות.
להשתעמם. לא

 לי נותנת שזיוה הבנתי המכתב ״מן
 התייחסתי לא אותי. לזרז כדי אולטימאטום,

 מתכונן, שאני לה עניתי אז ברצינות. זה אל
 חודשים. שלושה עוד לפחות בארץ להשאר

 אני פתאום אבל תשובה, ממנה קיבלתי לא
 מתחתנת!״ שהיא שלכם בעיתון קורא
 זיוה הכירה הנוכחי, חתנה דייב, את

 שנה. לפני פה היתד, כאשר דווקא, בישראל
 חזרה היא אחר. ארוס לה היה עוד אז אבל

 על שמרה אבל באמריקה, שלה הארוס אל
בטוח. שבטוח מה דייב. עם מכתבים קשר

 לקנדה ונסע הארץ את דייב עזב בינתיים
,67 אקספו הבין־לאומית התערוכה על לעבוד

 היו השבוע ביותר המעוצבנים הישראלים
 מסיבות לשרות ניקראו שלא אלה דווקא

 חיים היה ביניהם ביותר הבולט שונות.
ה טוביה בתור בלונדון השוהה טופול,

 ישראל, לשגרירות אמנם פנה הוא חולב•
חשו בלונדון עזרתו כי לו הוסבר שם אך
ב הנואמים ראשון היה טופול מאד. בה

 בהייד־פארק שנערכה ישראל למען עצרת
 גנוב מאוד, קצר נאום נשא שם בלונדון,

 :הלוי יהודה הזהב תור ממשורר כולו
 • מערב.״ בסוף ואנוכי — במזרח ״ליבי
מסתו שעדיין הצבאיות הלהקות ותיקי
 סגן־אלוף על צרים דיזינגוף, ברחוב בבים

 בצה״ל, לבידור האחראי כיכר, שאול
 למענם. להשתדל והבטיח כולם את שרשם

 צור, (״בומבה״) יוסף הוא מאלה אחד •
 שווייק. האמיץ בהחייל לאחרונה המופיע
 רק יגיע להופיע תורו כי חושש בומבה
 הביטוי לפי המלחמה, אחרי שש בשעה
 קוטלר, עודד • שתייק. של המוכר

 ביבר לשאול הציע השחקנים, במת איש
ש הזהב דקל בעזרת החיילים את לבדר
 בדחיה, נתקלו וקבוצתו הוא כקאן. קיבל

 את נטל הבמה, מתתיקי נאמן, הילל אך
 כל את והוריד מכונית אירגן בידיו, היוזמה
 נזלקולם של חינם להופעות דרומה הלהקה
בעק ללכת המתכונן אחר במאי • הקטן.

 עתה המקבץ גולן, מנחם הוא קוטלר, בות
 כדי מזרחי עליזה של הצוות את במהירות

 מצא הוא עתה לעת דרומה. איתם לרדת
• פלידל. עדנה את רק

וגהר! אבר - חתונה
 שחקנית להיות רודן זיוה רצתה תמיד
ל מה משום מעדיף הציבור אבל גדולה,

 זה ובשטח הפרטיים. בחייה דוזקא התעניין
 חשוב לא גדול: כישרון באמת זיוה גילתה

 תמיד — לא או שלה בקאריירה הצליחה אם
מי. ועם עושה, •היא בדיוק מד, כולם ידעו
 חייה את האחרון בזמן לפרסם שדאג מי

 הארץ, מן כשנעדרה גם זיוה, של הפרטיים
 — זיוה של ידידה־ארוסה־חתנד,־אמרגנה היה
 לציבור לספק הזמן כל דאג הוא בן־אב. דני

ל אלי באה ״זיוה מרתקת: אינפורמציה
 ובי־ ,"ללונדון אליה נוסע ״אני או פסח,״

בקיץ.״ מתחתנים ״אנחנו חוד:
 שהיא רק בקיץ, מתחתנת זיוה ובאמת

 שמו וגם לגמרי, אחר מישהו עם זאת עושה
דייב. אלא דני לא

״הת להסביר: דני יודע זה את גם אבל
 בגאווה, מספר הוא זמן,״ המון כתבנו

 היה המכתבים של העיקרי שהנושא ״וכמובן
ממנה קיבלתי שבועיים לפני שלנו. החתונה

 להופיע כדי — ארצה חזרה זיוה אז ובדיוק
 זו חגיגית בהזדמנות מזרחי. עליזה בסרט

 האכזר הגורל בן־אב. דני את פגשה היא
 של האמריקאי ארוסה הוא: גם התערב

 לבשה זיוה מטוס. בתאונת נהרג זיוה
 תנחומיו את שבור בלב וקיבלה שחורים,

 כארוס דני הוכרז האבל תום עם דני. של
רשמי.
 לניו־ ,ללונדון בצוותא נסע המאושר הזוג

 אבל המשותף. בעתידם בטוחים והיו יורק,
ל דייב הופיע בארץ, לעסקיו חזר כשדני
 אותה הזמין זיוה, אצל בניו־יורק ביקור
בקנדה. בתערוכה לבקר
 השונים, בביתנים זרוע שלובי ביקרו הם

 רעיון לראשונה צץ הרחוקה ובמונטריאול
 הרעיון התפתח זיוה אצל כרגיל הנישואין.

הס בן־אב שדני לפני מציאות והפך מהר
לו. קורה מה להבין פיק

 בסך כי בעצם, לי חבל ״די דני: מסכם
אשד,.״ באמת היא זיוה הכל

נעים יותר •
 ישר מלונדון שחזרה דיין, ליעל היה

 צבאית. לכתבת הפכה .בי.סי.,ר,בי מאולפני
 להיות זכתה היא מזל: הרבה גם לה היה

 בו למקום שהגיעה הראשונה העיתונאית
ד,מיצריים. הקצינים שלושת נישבו

קי סו פ

להגנה
ולשלום

 כוח — הזה העולם תנועת הנהלת
 התנועה, לחברי ברכתה שולחת חדש

 והמשתתפים המגוייסים ופעיליה אוהדיה
 במערכה ידם את ומחזקת ישראל, בהגנת

 תפקידם, את ממלאים הם בה הנוכחית
 בכל ובהצלחה באמונה זאת שעשו כשם

ולשלום. להגנה המערכות

 לפעילים המרכזי בית־הספר
המדיני החוג

רבי ביום תתקיים השבועית הפגישה
 במשרדי — 20.30 בשעה 31.5.67 עי

תל־אביב. ,12 קרליבך המערכת,

התנועה מרכז
 חמישי ביום תתקיים המרכז ישיבת

 קרליבך ברחוב ,19.00 בשעה 1.6.67
ישי תתקיים 18.00 בשעה תל־אביב. ,12

 והתאים החטיבות החטיבות. רכזי בת
ממלאי־מקום. ישלחו — גוייסו שרכזיהם

חדש כוח
 השבוע בסוף תוציא המדינית הלישכד,

 התנועה בטאון של מיוחדת מהדורה
 את לקבל הרוצים חברים חדש. נוח

 (הזמנית), החדשה לכתובתם הבטאון
 בכך, הרוצים חברים, שאינם ואוהדים,

חדש). (כוח ת״א. ,136 לת.ד. מיד יכתבו

 התנועה עבודת
חירום בימי

ב החברים להמשך. חייבת עבודתנו
ו להיפגש מתבקשים ובתאים חטיבות
שהאח לתפקידים מקום ממלאי למנות
 התנועה מזכירות גוייסו. להם ראים

 ובעזרה, בתיאום החברים לרשות עומדת
 חטיבתיות לפעולות ובמשתתפים במרצים
 במשרד פועלת המזכירות בית. ובחוג־

 ומקיימת ,12 קרליבך רחוב התנועה,
 בכל 14—15 בשעות טלפונית תורנות

 להשאיר אפשר טלפוניות הודעות יום.
 להשאיר יש והערב. היום שעות בכל

חוזרת. להתקשרות טלפון מספר
 המזכירות, לעבודת מתנדבים דרושים
 וחלוקת דברי־דפום הכנת להדפסות,

הסברה. חומר
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השבוע
 כשנשאל מנחל־עוז, תשע כן ילד •
״טוב.״ במקלט: היה איך

ה הפרשן הרצוג, חיים אלון! •
 הצבא על בדברו ישראל, קול של צבאי

 של ברמתו יותר הפוגע דבר ״אין הסורי:
 פוליטיים ששיקולים ההרגשה מאשר צבא,

צבאיים.״ משיקולים יותר קובעים פנימיים,
 | לעיתון במכתב זך, נתן המשורר •

 1 לנו, לערוב יוכל קבינט־חירום ״רק הארץ:
 ממשלת- של קרת־רוח התאפקות אותה כי

 או חוסר־יוזמה היסוסים, פרי אינה ישראל,
ציפיות־סרק.

קינן עמום העיתונאי •
 אינה השנייה ״ר,עליה עיתון: לאותו

 — שנוצר במצב לטפל גלת
לו.״ לגרום שידעה

 אקטואלי הוא ועתה נמשך המבצע
ל בתווית הרוצים נהגים יותר. עוד

ל (טרמפ 136 לת.ד. יכתבו מכוניתם
ה אחת. לירה ויצרפו תל־אביב חייל)

 ולהפיץ להדביק יצאו בחטיבות חברים
שברשותם. התוויות יתרת את

החדש הכוח קרן
 לחטיבות נשלחו ההתרמה פנקסי
 ד,תרפ לחומר הזקוקים חברים לתאים.

למזכירות. יפנו
החדש הכוח לקרן תרום
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