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אמר !״שנית זאת תעשה אל אבל אותך. מזכה אני
ומרגרינה ביצים חילקו לא והעיתונאים לנאשם, השופט

 שלמה כי הידיעה ■1
 ראש־הממש־ יועץ גקדימץ,

 מלכתוב נמנע לתיקשורת, לה
 ממשלת־ של סודותיה על ספר

 תחת והעדיף הנוכחית, ישראל
האח שנותיה על לכתוב זאת

וב המערך, ממשלת של רונות
 יצחק שבין היריבות על עיקר
 עוררה פרס, ושימעון רכין
 ראש־הממשלה בלישכת הדים

 למנחם הקרובים ובחוגים
ן י  הזה העולם (דף, עצמו מ
 שני רק נותרו עתה ).2203

 ספר של לכתיבתו מועמדים
 מישרד של המנכ״ל :כזה

 כן־ אדיהו הד״ר הממשלה,
 תא״ל הצבאי, והיועץ אלישר,
 פורן. (״פרויקה״) אפריים

השול אחד סביב כום־קפה, על
באו גילמן, שבקפטריה חנות

העדיפו תל־אביב, ניברסיטת

אח בו ונזף כיטץ, צ׳ארלי
 יצר שאותן תקריות שתי רי

 ותק- המגאפון תקרית ביטון:
 למליאה. כשהגב הנאום רית

 אמי ששמיר היתה האמת אולם
 ״צ׳אר- :ביניהם בשיחה לביטון

 אבל איתך, מסכים אני לי,
 טוב. ילד להיות צריך אתה

 !״קונצים לי לעשות תפסיק
הבטיח. ביטון

 המשמש אגדי, בעל־חיים 0!
 לסיפורים נושא דורות במשך

 קרם יהודים, בקרב ולבדיחות
 באחת וגידים עור לאחרונה
ה שבכפר־שמריהו, החצרות

 ה־ הדוקטור של לאמו שייכת
 אורי, דייוויס. אורי תימה״י

 בארץ, שהותו בעת המתגורר
 אמו, בבית לנסיעה, נסיעה בין

 הגר מאיש־או״ם, במתנה קיבל
בן־יומו. אפרפר עיר בשכנות,

1 1 3 1 1 1 8 0 1 1 1  מהשחקנית דלי־מים קיבל שוב השחקן, 1
ן11 המשותף, בסירטם הפעם חריפאי, זהרירה 1 -1!/

 בהצגת חיפה בתיאטרון השניים שיחקו ׳62 בשנת חמש״. ״חמש
 זהרירה עליו שפכה שם ברכט. ברטולד של הקווקזי״ הגיר ״מעגל

 משועשעת מאד נראית היא במים. מלאים דליים שלושה ערב כל
באידיש. להצגה הברית לארצות השבוע נוסע הוא הרטוב. מבודו

 את היסטוריונים כפה השבוע
 ״בן־אל- בן־אלישר. על פורן
להיס דוקטור אמנם הוא ישר

 הוא ״אך אחד, הסביר טוריה,״
 כל את שחייב ותיק, איש־חרות

 לכן, לראש־הממשלה. מעמדו
אפו ספר זה יהיה יכתוב, אם

 אינו לעומתו, פורן, מדי. לוגטי
 ולא לאיש, מעמדו את חייב
 עבר הוא חרותניק. מימיו היה
 שכיהן כמי בירושה, בגין אל

ה ראש״הממשלה של לימינו
 עדותו עשויה לכן רבין. קודם,
מהי ויותר אמינה יותר להיות
מנה.״

 יושב־ראש של מקרוביו 8!
הד שמיר, יצחק הכנסת,

 קרא שמיר כי לעיתונים ליפו
הפנתרים, ח״כ את אליו

 חם ביחס הזוכה הקטן, החמור
 המגדיר דייוויס, מצד ובפינוק

של פלסטין של כ״חסיד עצמו
 ו־ דימוקרטית חילונית, מה,

השכ בפי זכה סוציאלסיטית,״
המ של ״חמורו בתואר נים

 מה על המלמד דבר שיח״,
 דייוויס על השכנים שחושבים

עצמו.
 השוררת האידיליה על @1

ה מנהיגה בין בתנועת־התחיה
נא יוכל הפרופסור חילוני,

 יעיד הדתיים, חבריו לבין מן,
 כמה לפני כבר הבא. הסיפור
ני וישראל כשמצריים שנים,

 הם- על המשא־והמתן את הלו
 נאמן פנה בסיני, כם־ההפרדה

 הישיש, הרב של מקורביו אל
הרוחני מנהיגם קוק, יהודה

 ושאל גוש״אמונים. אנשי של
 גילוי־דעת מוציאים אינם מדוע

 באורה שיקבע מוסמך, הילכתי
 הוא מידבר־סיני כי חד־משמעי

ה כשהשתוממו קדוש. מקום
 של בקשתו למישמע דתיים

 כי המדען, הסביר החילוני,
 סביר הוא דתי, שאינו אפילו

 למאבק תעזור כזאת שקביעה
 מסיני, שוללי־הנסיגה כל של

 מסתבר עתה זה. בכלל והוא
 לו שיש תקדים, זה היה כי

ה בבירורים היום. גם תוקף
 ראשי־התחיה, של פנימיים

 הח- שבין היחס שאלת סביב
ה שבתנועה והדתיים לוניים

הני כי נאמן הבהיר לאומנית,
 אותם ובעיקר הדתיים, מוקים

את של קדושתם את הקובעים
 מאד חיוניים גיאוגרפיים, רים

 נגד התנועה, שמנהלת למאבק
 מהזיקה שבו משטח נסיגה כל

ישראל.
 פסק־הדין מתן בעת 9!

השו החמיא מע״ץ, במישפט
 ה- לתובעת כהן כנימין פט

פני השיער, אדומת יפהפיה,
 בתיק שהופיעה דכזרין, נה

הרקו ״רק לה: ואמר הקשה,
 האמאזו־ את לנצח הצליח לס

הת אלה מילים אחרי נות!״
 האם בשאלה ארוך ויכוח פתח

האח המשימה היו האמאזונות
 במיתולוגיה הרקולס של רונה

לאו. או היוונית,
8 לאחרו הסתיים כאשר 1

 של בזיכויו פריצה מישפט נה
 של לקוי זיהוי בגלל הנאשם,

 בנימין השופט חייך המישטרה,
״שופט :לנאשם ואמר כהן

 שזיכה אחרי פעם, אמר אנגלי
 אבל אותך, מזכה 'אני נאשם:

חוזר אני שנית.׳ זאת תעשה אל

ב זה שופט של דבריו על
פניך.״

 מסע־פירסום במיסגרת 9!
גר רחבי בכל הנערך ענקי,
 סאטירי לספר המערבית מניה
 ן, ו קיש אפריט של חדש

 בכל מסע־הרצאות עבורו תוכנן
ב גרמנית הדוברות המדינות
 קי- החל כאשר אולם אירופה.

הש שלו במסע־ההרצאות שון
 צורך כלל שאין הסתבר בוע,

ה יצא מאז שבועיים תוך בו.
 רב־מכר הפך הוא לאור ספר

 הספרים רשימת בראש ועומד
 קישון אבל ביותר. המבוקשים

 מסע־הפירסום את לקיים נאלץ
זאת. למרות שלו

8  רישומים פי על אגב, 1
 כה עד נמכרו קישון שערך

כ גרמנית הדוברות במדינות
 ספריו. של עותקים מיליון לן

 סופר רק הצליח קישון לטענת
האינדיא סיפורי מחבר אחד,

בגר למכור מאי, .ל קא, נים
 ספרים של עותקים יותר מניה

ממנו.
 פנים מאירה ההצלחה 8(

ה שחקני לצמד גם בגרמניה
 הצעירים, הישראלים קולנוע
 מיכ־ ואיכון קצור יפתח
 בימים מטיילים השניים אדי•
מכו רכשו הם באירופה. אלה
 ונודדים ישנה פולקסוואגן נית

 על בחולפם לעיר. מעיר עימה
 להם הסתבר גרמניה ערי פני

לי אסקימו הישראלי שהסרט
ה השנה זו מוקרן, עדיין מון

 בתי- וחמישה בארבעים שנייה,
 סרט גרמניה. ברחבי קולנוע
 לימון, אסקימו של ההמשך
 מככבים שבו קבוע, יוצאים

 גם מוקרן יחד, ומיכאלי קצור
 בעשרות רבה בהצלחה הוא

בגרמניה. בתי־קולנוע

תל־אביב, הפועל נבחרת של הכדורסל שחקן׳ינאי בועז
 כוכב היה גבת־יגור, הקודמת מקבוצתו שעבר

 ״הניצחון האחרון. מהמישחק למדי מאוכזב נותר אך המישחק,
 נראתה זאת, לעומת ליאת, אשתו, אמר. מדי,״ קטן היה שלנו

הגומלין. למשחק השבוע שיצא בעלה, את להצחיק והצליחה עליזה,

2 2204 הזה העולם4


