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ה לאינטרנציונאל השייך טרוצקיסטי גון
 אנשיו כי להם היה נדמה כאשר רביעי.

 החברות את פותחים בתל־אביב הנגבי של
 אנטי־מארב- ״אנארכיסטים בפני בארגון

 אנשי הוציאו בכך כי קבעו הם סיסטים״,
מהארגון. עצמם את תל־אביב סניף

ה דהחכרים הפורשים החכרים
 היה לא זה פילוג וגם יתכן מתפלגים.

מה אחד כל המשיך לולא הדים, מעורר
 כדוגמת הארגון. בשם להחזיק צדדים
 הישראלית הקומוניסטית במפלגה הפילוג
להחזיק פלג כל ניסה בעקבותיו בזמנו,

נגבי ה כוכר
'עיניים לאחז .לא !

 כל מחזיק הקומוניסטית״, ״המפלגה בשם
הסו ״הארגון בשם מצפן אנשי של פלג

הישראלי.״ ציאליסטי
 בטאו־ שני הופיעו שהחודש אירע כך
 גליון מצפן, השם את שניהם הנושאים נים,

 עודד להיות אמור שניהם של העורך .62
מחובר. משה הד״ר והמו״ל, פילבסקי

 תומך אס״י חברי רוב כי טען מצפן כל
 למעלה ״אחרי :בובר של מצפן טען בו.

 משורות פרש פנימי, ויכוח של משנה
 זו פרישה חבריו. מבין מיעוט הארגון
 בהתפתחות רב־משמעות דרך ציון מהווה

אס״י.״ של והארגונית הרעיונית
 :להכחיש ״אין :הנגבי של מצפן קבע

הישרא הסוציאליסטי הארגון של כוחו
 גדול היה לא מצפן, בשם הידוע — לי

 שד,הלישה מכה ספג עתה הפילוג. לפני
יותר.״ אותו

הנג של לאנשיו בובר של מצפן איחל
 לחברים לאחל אלא לנו נותר ״לא :,ב

הם.״ בדרכם הצלחה הפורשים
 קוראים ״אנו :הנגבי של מצפן תבע

 לאחז הנסיון מן לחדול המתפלגים לחברים
 דרכם, את להם לבחור זכותם עיניים.

 בשמם ולהופיע אומץ לאזור חובתם אך
המלא.״
הישרא הלניניסט־מארכסיסט יוכל איך

 — ? למצפן מצפן בין להבדיל המצוי לי
 לירה עולה הטרוצקיסטי מצפן מאוד. פשוט
אגורות. 75 רק האנארכיסטי מצפן אחת.

עסקים
מיסד? זה מה

 איננו ומתי — מוסך הוא מוסך מתי
מוסדי
 השלום בבית־משפט הואשם ארליך דויד

 מטעם רשיון ללא מוסך בניהול בתל־אביב
 בפני וטען סניגורו, קם התחבורה. משרד

 מרשי של ״העסק :מגורי־כהן יוסף השופט,
בכלל.״ מוסך איננו
השופט. תמה ן״ זה מה ״אז

 לתיקון כה א מל ת־ ״בי :הסניגור השיב
!״מהפרים

 במילים, מישחק מסתם יותר זה היה
 במוסך, שביקר משרד־התחברה, של הפקח
 בלבד. מחפרים במקום היו שאכן העיד

 טרקטורים הינם מהפרים טען, זאת, עם
 טרקטורים, מתקנים שבו ומקום דבר. לכל
החוק. לפי מוסך הוא

 עדים, להביא :ארליך של הבא צעדו
שיו העבודה, משרד של מומחים ביניהם

 יסתמכו, טרקטור. איננו מחפר בי כיחו
 הקבועה הפשוטה העובדה על היתר, בין

 וכפוף ברשיון־רכב, חייב טרקטור :בחוק
 חייב איננו — מחפר התחבורה. למשרד
בלבד• העבודה למשרד וכפוף כזה, ברשיון
 השופט כבוד יצסרך העדויות, בתום

 טרקטור, זה מה מחפר, זה מה להחליט:
 מוסד איזה — ולבסוף מוסך, זה מה

ארליך? דויד בעצם מנהל

1799 הזה המודם

וה הגדול העולם בכל אם מסופקת אני
כזה. דבר אי־פעם לו קרה רחב,

 אלוהים כפול מיליונר פורד, הגרי
ב המפורסמים האישים ואחד כמה, יודע

 ל- השבוע, מלילות באחד הגיע, עולם,
הישן. תל־אביב נמל שלפתח פיאנו־באר

 איתו היו וחלילה. חס לבד, היה לא הוא
 וקבוצה כריסטינה, היפהפייה, אשתו
מפוצצים. שמות בעלי של שלמה
אברהם, עזרו. לא השמות כל אבל

ל בישר בשלווה, בכתפיו משך המלצר,
 אין אבל מצטער, שהוא הנכבדה קבוצה
שולחן. שיתפנה עד שיחכו יותר, מקום

 בתל־אביב. בהידטון לדירת־הפאר מכן אחר
ב ביקור שכללו הארץ, ברחבי סיורים בין

ליה הפורדים הספיקו ובתעלה, רופין כפר
ב מאיד. גולדה אצל מארוחת־ערב נות

 אכן אבא אצל בירושלים, הרשמי מעונה
ל ובניגוד קוללו• טדי ואצל — כנ״ל —

 האורחים את שהאכילו הראשונים, שניים
 קוקטייל טדי הכין קייטרינג, שירות בעזרת

כ אינטימית ארוחה וחברתי: קולינארי
 ליד. הבא מכל ככה וכר, קציצות זאת,

 ככה ערבים, יהודים, — מעורבת וחברה
ליד. הבא מכל

לחח־ יכלו לא שהפורדים מאליו ומובן

 שהוא מסתבר דבר. שם הוא פוקד, בארץ
 רק ולא — באירופה גם מוכר מיספר

 שלה, טובה ידידה עם שם יצא שהוא בגלל
בכך. פיקפק מישהו כאילו טוב, בכלל. אלא

 וכריסטינה הנרי של שהביקור כמה עד
לל יכולים אתם היסטורי, הוא בישראל

 — שלי אמא בימי שנפוץ מהסיפור מוד
 נכון הוא אם יודעת לא אני היום ושעד

 הנוכחי הנרי של שהסבא אז, סיפרו לא. או
השושלת, מייסד הראשון, פורד הנרי —

י שולחן אין ו נ  פ
פורד הנרי בשביל

 לחש מאמריקה,״ פורד, הנרי זה ״אבל
״ב תדהמה. מוכה ישראלי מלווה באוזנו

 השיב פורד,״ הנרי זה אז בסדר, סדר,
הת הנורא השם בו העלה ואם — אברהם
 הצליח שהוא הרי כבוד, ויראת רגשות

 מד, ״אז — מושלמת בצורה להסתירם
 תיכף שיחכה. אעשה? שאני רוצה אתה
 אולי לו לסדר אפשר אם לראות אלך

נוסף.״ שולחן
 אם יודעת אינני חיכה. לא פורד הנרי
הדו* בשלושת נאלץ, במשפחתו מישהו

בש בביתו וביקרו דיין, מיטה את מיץ
המא על־ידי התקבלו הצהריים, אחר בת

 ה־ כל את ופגשו דיין, אהרונה רחת,
 ברור, אז דיין, ואם צה״ל. של פלפאלים

 ה־ בביתו אותם שקיבל כן*גוריץ, שגם
תל־אביבי.

 הזוג בני הספיקו לביקור ביקור ובין
השבי השנה יום את גם לחגוג המפורסם

 מיליונר. של מזל זהו לנישואיהם. עי
 לתת צריכים לביקור, בא כשהוא אפילו

 קיבלו הזוג בני לד,יפו. במקום מתנות, לו
 בכבודו ידי? שיגאל ימים, עתיקת מנורה

 עתיק. וכד עתיקותה, את בדק ובעצמו
עתיקים. דברים מיני כל ועוד
ה הנחמדים הביקורים מכל שנדפק מי
הבי היה לגביה, כריסטינה. היתד, אלה.
 אחרי לכאן, באה היא מוחץ. כישלון קור

 — ופרוות בדי־עור קצת לקנות כדי הכל,
 שלא סיורים. מרוב כלום, הספיקה ולא

היה ערימות שמכל כך, על כבר לדבר
 ענדה לא היא איתה, הביאה שהיא לומים
 ארץ נעים. (״לא כאן אחד תכשיט אפילו
תכ כאן מתאים לא חיילים. כולם כזאת,

 היא שמישראל העובדה, רק שיטים.״)
ב שופינג ימי לארבעה בעלה עם תצא

ייאוש. מלתפוס בעדה מנעה פאריס,
 המשיכה היא אמיתית, כבת־אצולה אבל
כ הודתה הקשיים. למרות נחמדה להיות

פר לשלוח שזכר הירש, לפוקה שימחה
וגיל להילטון, וגם דייוויד לקינג גם חים
שרק יחשבו שלא הישראלים למלווים תה

פורד כריסטינה

רצו את הביע — קטן לא אנטישמי שהיה
נא אירגון של פעולותיו למימון. לעזור נו
הקול יומני מלך זאת שמע אמריקאי. צי

 העשרים״) המאה (״פוקס פוקס דאז, נוע
ל ומיהר — הכרה בעל יהודי שהיה —

ה ההודעה את שליחים, באמצעות שגר,
 פורד יעזור ״אם המכונית: לממציא באה

 שבוע כל פוקס יקדיש הנאצי, לאירגון
 העולם, ברחבי שהוקרן שלו, ביומן קטע

 יסתיים והקטע תאונת־דרכים, של לצילום
המ שבחרטום פורד סמל של בקלוז־אפ

ההרוסה. כונית
 סיפרו המעטים, המקרים אחד זה היה

 כפרד, עקשן שהיה הגדול, שפורד אז,
נכנע.

 את לשלוח מעיז המלצר אברהם ועכשיו,
אותכם. שואלת אני אז נו, ריקם. הנכד

פורד הגרי

ש טי המוזל את סבו המציא מאז רות
מר חווייח לעבור העולם, פני את שינה
 שולחן שיתפנה להמתין — דומה תקת

בשבילו. מקום באיזה
 הכרעה בשעות מתגלה כחול דם אולם
מה התרגש לא הגדול פורד :גורליות
 אברהם, דברי לו שהוסברו לאחר סירוב.

 רעיון העלה תרגום, ושניים מיקרא אחד
הפ אחר. למקום לגשת לנסות מבריק:

 קלאב לקינגס פנתה צירה, על סבבה מליה
 מרי האמרגן המנהל, הצליח שם, הסמוך.

 בלי לחבורה מקום למצוא תורגמן, קד
 גם דבר, יודעי לי מדווחים איל, בעיות.

ה מהאורח במיוחד נרגש נראה לא הוא
האלה. הישראלים נישא.
 ההיסטורי הביקור היה זה, מלבד אבל

 בסדר: בארץ האמריקאי איל־המכוניות של
ב לישראל הגיעו פורד והאדון הגברת

 המכונית להם הוצמדה ומיד ראשון, יום
 — קונמיננטל פורד מדגם הירוקדדכהה

 ובה פורד, מפעלי של הקאדילק שהיא
 ג׳ונ־ לשעבר הנשיא היתר בין משתמש

 מנורה הביטוח חברת מנהל של — סון
בארץ.

 פי עולה חברתו שתקציב המיליונר,
 עם עבר, ישראל, מדינת תקציב על ארבע
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ול־ בירושלים, דויד למלך — רעייתו של

והאמריקאית ברמן בני
 ארצות- בגלות וחצי שנתיים לאחר
 בני חזמר שעבר בשבוע חזר חברית/
עגל קצת יותר, שעיר קצת לארץ. ברמן

 ובריא. שלם זח מלבד אבל יותר, גל
מאשתו, חגט את קיבל הוא בגלות,

ולינדה כרמן בני

זוכ אתם אם שטיפלת, ברמן, הלן
 חוא במקומח, בגן־החיות. בחיות רים,

 ארפ, לינדה את לארץ איתו הביא
ועי חום שיער בעלת צעירה, אמריקאית

 מאז איתו יחד שמופיעה כחולות, ניים
שנפגשו.
זוכ נפגשו. חם איפה תשאלו ואל

 בני, של בזמנו, הפופולרי השיר, את רים
 בני אבל תצחקו, תצחקו אז ז מעץ רגל

בשם במועדון לראשונה הכירו ולינדה
העץ. רגל

 רק הם מסקנות. לשום תקפצו ואל
 ולא חתונה לא וידידים. יחד, מופיעים

בטיח.
 דווקא לבני אירעה הגדולה הבדיחה

 הופיע, הוא לארץ. שחזר לאחר מייד
 ארבל במועדון לינדח, עם יחד השבוע,
 לו נודע ההופעה ולאחר — בטבריה

 — בסמוך גינתון, מלון של שבמועדון
 ולפידים נחשים רווי במופע הופיעה,
לשע אשתו מאשר אחרת לא — דולקים

הלן. בר,
ב :משפחתי הוא שבבדיחה העוקץ

 הלן התנגדה נישואיהם, שנות שבע משך
רצ בני, של השירה לקריירת הזמן כל
 עכשיו, יותר. סולידי ג׳וב שימצא תה

לבדרנית. עצמה היא הפכה
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