
שים1א  ו*ה1 להסחבו, נא נשה״ח׳ ,30 גיל ״עז :מדבוש איציח

הילדים״ שד המגביה הקרש על אוחי מושיב הספו

 בדיקדוק דקדקנותו את 0
מח — השבוע הראה עברי

 אכן. אבא שר-ד.חוץ — דש
 בלוד המתין כשהשר זה היה

 שר־ ;עמיתו את שהביא למטוס
 גונ* ריקה קוסטה של החוץ
 התקרב לפתע קיו. ם זאלו
והו הנמל מעובדי אחד לאבן
שע אבן, נחת. שהמטוס דיע
 נאומו בהכנת רגע אותו סק

 רוצה ״אני השיב: בספרדית,
 נוחת נחת, המטוס אם לדעת

ינחת.״ או

ש בשבוע הגיעו ללוד ■
 בעלי קופים שלושה עבר

כלו שני על מקוריים. שמות
 גנדי גנראל כתוב: היה בים

ה הכלוב על הוד, ומוטי
(נק י פינחס מייק שלישי:

 מנהל לפנחסי, (הכוונה בה).
אל־ של שלום שרות־דיילות

הנס שלח הקופים את על.)
 באדים־ ישראל של הצבאי פח

(אר אורלי אברהם אבבה
ליך).

 ביותר הגדולה החתונה ■
 על־ידי נערכה השבוע, של
מט לבנים, במדים צבאי רב
 יעקב, היה החתן חיל-הים. עם
 עופר, אברהם ח״כ של בנו

 במפלגת־העבו־ הגוש מראשי
 אדל־ מיכל עם שהתחתן דה

ל מתחת עמד לידם שטיין.
 תל־אביב ראש־עיריית חופה

המתח רבינוכיץ, יהושע
 בשלטון עופר עם עתה לק

 המיספר נוכח המפלגה. בסניף
 הסיעות, מכל ח״כים של הרב

 בביוז־לסין, לחגיגה שהופיעו
 עליה להכריז מהם אחד הציע
 הכנסת. של ישיבת־פגרה כעל

משה הקואליציה יו״ר העיר

 היו ״לישיבת־פגרה :ברעם
חברי-כנסת!״ פחות באים

 ה־ של ההעדרות עניין ■
כנר מטרידה, בישיבות ח״כים

 ישראל ח״כ את גם אה,
הע מפלגת מזכיר ישעיהו,

 מפלגתו מרכז בישיבת בודה.
בתו הנוכחים אל בטעות פנה
 וכשעמד ״חברי-הכנסת״, אר
 ״נוכחים התנצל: טעותו על
שח חברים, מעט כל-כך פה

ה במליאת שאני לרגע שבתי
- כנסת.״

ב עקב ישעיהו אגב, ■
ה הרב דברי אחרי דריכות

 יעקב של בחתונתו צבאי
ב הכתובה את שקרא עופר,

ותי לעברית, ותירגמה ארמית
בעז — התרגום את בלחש קן
 יצחק ח״כ לסיעה, חברו רת

זקוק היה כן לפני נבון.

 שלא ואחרי לכיפה, ישעיהו
העו אנשי ברשות כזאת מצא

 השיגה חדש, כוח — הזה לם
 שלמה שר-המשטרה מידי

הילל.
 ספיר פנחס שר-האוצר 0
 שאינו הזדמנות, באותה גילה

 וקוניאק ויסקי לעולם שותה
ה לכל מצונן. כשהוא רק -י-

 ויין. בירה שותה הוא יותר
 הנוכחים: אחד כך על העיר
ויס על המכס כי מאד, ״חבל

לאוצר.״ יותר מכנים קי

שאי אנשים יש מדוע 0
 איפר ח״נ את אוהבים נם

 הראל זאת הסביר ץ הראל
ה הסיפור את כשסיפר עצמו,

 נודע השחורה, בשבת : בא
שהברי מועד, בעוד ל״הגנה״

 את בלילה לאסור עומדים טים
במוס החשובים האנשים כל

 גם ה״הגנה״ היישוב. דות
 המועמדים רשימת את השיגה

 במיקרה היה איסר למעצר.
 ה״הגנה״, במיפקדת תורן קצין
ש מי לכל מייד הודיע והוא

להס שעליו ברשימה הופיע
 ערב ״באותו מביתו. תלק

 כל אוייבים. עשרות לי רכשתי
ו ברשימה, הופיעו שלא אלה
שע להם הודעתי לא כן שעל
 וסברו נעלבו להסתלק, ליהם

בחשיבותם.״ שזילזלתי
 שוב התגלה דיין י אס 0

 בראיון מובהק. כאופוזיציונר
 לוק האמריקני השבועון עם

 הנוער כי היתר, בין הכריז,
ש מטראומה, סובל הישראלי

 מלחמות; שלוש תוצאת היא
 מדיניותנו את מכתיב שהצבא
ל מתנגד ושהוא ;רבה במידה

הממש של השטחים מדיניות
הכחיש לא כי אם אבל, לה.

 של פוליטי יריב שהוא אסי
ה שר-הבטחון אביו, ש ץ מ  די

 הוא אם כי הבן, הטעים —
 זה הרי מישהו, על סומך כבר
אבא... על

 החדש סרטו וקרסו, כץ 0
קומ הוא גולן, מנחם של
 ויוליה. רומיאו בנוסח דיה

פר מסתתרת הסיפור מאחורי
 בבן- הקשורה אמיתית, שה

 תקופת־ שבילה ישראלי טובים
ה ממעשיו כתוצאה בכלא מה

טובים.

 פנצ׳ר אירע זה בסרט 0
הת כאשר האחרון הרגע של

 הראשי התפקיד בעלת כי ברר
תו לא מוי, תקווה בסרט,

 מאחר לצילומים, להופיע כל
מתנג הצילום ימי שתאריכי

במ בהבימה. עבודתה עם שים
השח לסרט נכנסה תקווה, קום

 להקת בוגרת הצעירה, קנית
ב ששיחקה ומי מרכז פיקוד
לביא. אפרת - חדירה

 ריאוך הריקוד ברסיטל 0
להק בידי השבוע שנערך ,2

 כוריאו־ בפרי, רחל של תה
 עשר שחיתה ישראלית גראפית

 הופיע לא בניו־יורק, שנים
 בו. להיכלל שנועד קטע-עירום

 חששו הלהקה אנשי הסיבה:
 את ירתיע קטע-הריקוד כי

המז ושאר אמנות־לעם אנשי
ה של הפוטנציאליים מינים

 בתוכנית ייכלל הקטע תוכנית.
 קטע- יהיה וזה — הזמן במשך

תר שישראל הראשון העירום
אמנותי. באלט במסגרת אה

 שלהם הדבש ירח את 0
 טולי־י ואבי ליאורה מבלים
האו על במסע־חופים דאנו

 מחיר את משלם אבי נילי. נייה
הנוס בפני בהופעות הנסיעה

ה ליד משתזפת וליאורה עים
לפ אפשר הנילי על בריכה.

 אלכם המלחין את גם גוש
ל פעם מדי המתגנב וייס,

 עליו, ופורט שבטרקלין פסנתר
המב בורשטיין מייק ואת
עבודה. חופשת שם לה

 מאריכות נשים למה 0
 לדעתה ז מגברים יותר חיים

 ״מבחינה דיטריך: מרלן לש
יו קצת עוצבו נשים ביולוגית

 דיי דוריס מגברים.״ טוב תר
 שנשים היא, שהסיבה חושבת
 יש לכן קשה, יותר עובדות

 לחיות גדול יותר אתגר להן
 קר דבורה לגברים. מאשר

 שהאשה ״מאחר כי טוענת,
 לה העניק חי, כל אם היא

 היא מיוחדות. תכונות אלוהים
אי והיא לכאבים יותר סבילה

 קארי בקלות.״ נשברת נה
 חיות שהנשים טוען, גראנט

 יותר להן שיש מפני יותר
 כמו דברים מקבלות והן פנאי,
 חושבים שהגברים בעוד שהם,

 לשנות יכולים הם כיצד מיד
האו זמרת הדברים. פני את

 שהיתר. קאלאס, מריה פרה
המיליאר של הקרובה ידידתו

 אונאסים, אריסטוטל דר
 יותר חזקה ש״האשה טענה

 על לא מהגבר. גופנית מבחינה
 גופנית עבודה לעבוד מנת

במא לעמוד כדי אלא קשה,
ובמש בקשיים במתח, מצים,
 בחיי יותר עמידה היא ברים.

 יותר.״ חיה היא לכן יום־יום,
 חושב, בראנדו מרלון ואילו

 שהנשים בכך נעוצה שהסיבה
 אינן ״הן פחות. מתאמצות
ל ויודעות בעבודה מתמידות

 הן יתר. מהתרגשות הימנע
 ולהסתלק. — לבכות יודעות

 ולשחרר לצרוח יכולות נשים
המתח.״ עודף את כך על-ידי
 חיים השבוע כשהופיע 0

 בגלי רולטה בתוכנית טופול
לד לו שיאפשרו ביקש צה״ל,

 ימימה עם טלפונית בר
 השידור במהלך טשרנוכיץ.

 טשרנו־ כי למאזינים, הסתבר
המפור הילדים סופרת ביץ,
 טו־ של הגננת גם היתד. סמת,

 הראשונה הבמאית וגם — פול
 בגן טופול בהיות כבר שלו.

 מרובה בהצלחה מילא הילדים,
 לפעוטות במחזה תפקיד־ראשי

 שנים, לאחר עתה, שכתבה.
 זה וטופול טשרנוביץ הבטיחו

מח תכתוב היא אם כי לזו,
 הפעם למבוגרים — נוסף זה
 לארץ במיוחד טופול ישוב —

ראשי. תפקיד בו. למלא כדי
ממכזש לאיצ׳ה למה 0

 עין־הוד, האמנים כפר מוכתר
 בארוחת- ז ארוכות שערות יש

ה ביום שנערכה הודית, ערב
 מקס של בביתו האחרון שישי

 הטיס חברת מבעלי קרמה,
הקו נמוך איצ׳ה גילה מרום,
 לי שנמאס בגלל ״הכל מה:

 ,30 גיל עד הקרש. על לשבת
 היד. הוא לספר, בא כשהייתי

המג הקרש על אותי מושיב
 נמאס עכשיו הילדים. של ביה
להסתפר.״ הולך לא ואני לי

 שעל ארוחה, באותה 0
במ נתן אייכי ניצח הכנתה

 ד.צ־ חיפש שעות, חמש שך
 את תומרקין יגאל ייר-פסל

 חיים? ״איפה חפר. חיים
מס הרי הוא אותו. צריך אני
לס יוכל הוא אולי הכל. דר
 קטנה? מלחמה איזה לי דר
 לי תהיה מלחמה, תהיה אם

אנ אעשה אני עבודה. הרבה
 חומר הרבה לי ויהיה דרטות
הפסלים.״ בשביל

ע פסוקי ס ש ה
״אי :רוזנפלד שלום 0

 שנערכות השביתות אותן כל לו
פק האחרונים, בחודשים אצלנו

 ארצות-הברית, את חלילה דו
 נהרסת כלכלת-ישראל היתד.
מזמן.״ כבר

 פנחס שרי־האוצר 0
 ה■ מפלגת כמרכז ספיר

 לארגן מציע ״אני :עבודה
באו המרכז חברי של טיולים

 כדי ממוזגי-אוויר, טובוסים
 כה עד נעשה מה להם להראות
העוני.״ לביעור

 מאיר מפ״ם מנהיג 0
 המסביר במאמר יערי
״כל :תחליף לו אין מדוע

 מאמין הריני — אנוכי חי עוד
נחוץ.״ אני שעה לפי כי

לדעת נוכחת עדן, לדירת רצה נעלמה, בתה בי שגילתה האם, חים. בכמה מחפש שהאינטרפול הנערה ),16( 1*11 ^
שען ושמעון נעלמה, כבר בתה אן האורחים, בחדר ישנו שבאמת במערב־ מביתה שנעלמה אחרי ארצות, | #11\

חשברה הועלתה ותחילה למשטרה המשיבה האם לאן. יודע שאינו שעבר, בשבוע הפרשה את תיאר הזח״ ש״העולם אחרי גרמניה.
את שיחפש לאינטרפול פנייה באח מכן לאחר התאבדה. שהבת זוזאנה, כי שסיפר ״שטרן״, הגרמני בשבועון נרחב לפירסום זכתה

צרפת. לבירת יום באותו נסע עדן ששמעון מפני בפריס, חבת הישראלי את הבירה בסרטים, קטנים תפקידים בכמה כבר שהופיעה
השח• של בדמותה סניגורית לעדן קמה בינתיים נמצאה. לא הבת שמונה איתו בילתה תיאטרון, בהצגת עדן, שמעון בגרמניה, היושב
בחזרות ועוסקת בארץ עתה הנמצאת (משמאל), קפל ברברה קנית בתוקף שהתנגדה — אמה לבית בבקרים חוזרת כשהיא לילות,

חברה היא בי שטענה הגנרלית״, ״אמי של הגרמנית הגירסה על הת־ בגלל ידידה. שהוא הישראלי, הפלייבוי עם בתה של לקשרים
עם רומן ניהל שהוא ייתכן ולא שנים שלוש מזה שמעון של יחידה האמה מלבד המכיל מחבית, בחצות זוזאנה ברחה האם נגדות

של דבריה לאור טען ״שטרן״ המערב־גרמני השבועון אך זוזאנה. בבוקר שלוש בשעה אוגרים. ושבעה ציפורים שלושה כלבים, שני גם
קפל.״ ברברה את לפריס איתו לקח לא עדן ששמעון ש״מוזר ברברה האור- בחדר לדבריו, שם, וישנה עדן שמעון של לדירתו הבת הגיעה

ה העולם16 1772 הז


