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 כלכליים מיפעלים של מנהלם
 עץ :השאר (בין קפיטליסטיים

 קרמרמן יוסף של לבוד,
 לו אמר שאביו טוען המנוח)

 זהה אינו האדם ״חופש אז:
 של הדיקטטורה עם בהכרח

 לא כזאת דיעה הפרוליטריון.״
 דעת על לעלות יכולה היתה

 הקומוניסטי, המישטר תומכי
רו היה יוספל׳ה שנים. באותן

 ביוגרפיה יכתוב שמישהו צה
אביו. על מקיפה

 הבאר־שבעית ההפקה 8]
מתק נקייה היתה לא דה של

 אושפז החזרות באמצע לות.
 המחזה, של הראשי השחקן
 בבית־החולים חסמן, מרק

ל פנה פאלק בעיר. רוקה סו
אי וקיבל בית־החולים הנהלת

המח על חזרות לערוך שור
 שחקני שאר בהשתתפות זה,

בקו בחדר־הרופאים, המחזה,
ב הבניין, של החמישית מה

ה לבכורה חסמן. השתתפות
 לשאר מתנות משתתף כל ביא

 הרפז שרגא חברי-הצוות.
 על כמתנה ספר, לפאלק הביא

או בבימוי. שהשקיע העבודה
הראשו בהצגה יוצא־דופן רח
 באר־ תיאטרון כוכב היה נה

 חכורי, דורון לשעבר, שבע
ה של בכורות מחמיץ שאינו

 כבר ההגדה מליל־הסדר. לי
 בשביל ורק אותי, משעממת

מה לצאת כדאי לא הארוחה
 אני, הדלת את אבל בית.

 אולי פתוהה. משאיר כמצווה,
 הנביאה.״ דרכה תיכנס
 אל־ עיריית ראש +

 איכרהים המודח, בירה
דמו זוהי ״אם אל־טוויל:

דיקטטורה?״ מהי אז קרטיה,
 הכנסת, ראש יושב־ •

 תרבות- על סכידור, מנחם
 חושב ״אינני בכנסת: הדיון

 כמו להתנהג צריכה שהכנסת
מינזר־השתקנים.״

 הבעייתיות על הנ״ל, 9
 להיות לי ״אסור שבתפקידו:

 מי כך, אם בפוליטיקה. פעיל
 את מאבד אני ? בי יבחר

ש במיפלגה, שלי בסיס־הכוח
ל שנית להיבחר הסיכוי הוא

כנסת.״
האש הראשי הרב ס

פגי על גורן, שלמה כנזי,
 ״הגשתי רגן: רונלד עם שתו

 שזהו לו ואמרתי התנ״ך את לו
 על היהודי העם של הצ׳ארטר

 בו דף כל וכי ארץ־ישראל,
 בין הנצחי הקשר על מספר

ישראל,״ לארץ היהודי העם
 הנ״ל: על הנ׳׳ל, •

האיטלקים אם אותו: ״שאלתי

(למעלה) בצילום כוחו מנסה תל־אגיב הפועל של הכדורסל שחקןדבוביץ בארי
(משמאל), ויליאמס ארל תל״אביב, מכבי כדורסלן אחריו זאת ועושים

 במסיבה החליטו, כדורסל, כשחקני המוכרים השלושה, (למטה). תל־אביב מבית״ר רובינסון ודרל
לצלם. והתחילו במקום, שהיו מעיתונאים מצלמות נטלו הם בצילום. כוחם מה לראות משותפת,

 והוא מסיני, הנסיגה לעצירת
 אחרים אם זו, למשימה יתנדב
 את ספירו ששלח מאז יסרבו.
ל נקרא לא לצבא, הטופס
למילואים. לא ואף שיבוץ,

 תל-אביב, מכבי מאמן ■!
 לכתוב מתכוון קליין, ראלף

ה מאחורי המתרחש על ספר
 אך הכדורסל, בקבוצת קלעים

 הספר, את יכתוב שהוא עד
לספר מוכן הוא לאמן, כשיחדל

2326 הזה העולם

המכ כאשר שלו, החליפה את
 שאוהדים, עד מנצחים, בים

 עני אינו שמיזרחי היודעים
 לו יש אם אותו שואלים מרוד,
 לו שאין או כספיות, בעיות

נוספת. חליפה.
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ש כושי, של פונדק-הדרכים
 מוחכרת אדמה על מקים הוא
 בערבה. ועידיהב, חצבה בין

ש- הבטיח דיין, אודי ידידו,

 ט״ (״יוספל׳ה״) יוסף 8
יצ של מבניו אחד כנקין,

 איש־הפלמ״ח, טכנקין, חק
 מ־ המאוחד, הקיבוץ מראשי
 בתחילת שהקים מפ״ם, פורשי
 אחדות־העבו־ את 50ה־ שנות

 אביו של שהדימוי מספר דה,
הסוב במישטר נלהב כתומך

 של הטיהורים בימי גם ייטי,
 מדוייק. אינו סטאלין, יוסף
ו עץ־חרוד קיבוץ חבר הבן,

 יבקשו בארצות־הברית החיים
 עצמאית מדינה אצלכם להקים

להם?״ תתנו משלהם,
 לו אמרתי ״אז :הנ״ל 9

 של הלב הם ושומרון שיהודה
 — המוח היא ירושלים הארץ,

 הלב בין להפריד ואי-אפשר
המוח.״ לבין
״לא, :הנ״ל על הנ״ל •

 שהוא סימנים בכל הבחנתי לא
מהלב.״ ממש דיבר הוא שחקן.

מטיל לשעבר הח״כית 9!
 של טובה חברה היא ג! דה

 אני שמעיה לש אמו דינה,
ל,  בפרשת העיקרי החשוד ג׳

כשנש האחרון. הכפול הרצח
 מה מסבירה היא כיצד אלה
 שהיא סיפרה לשמעיה, קרה

 רך, מגיל אנג׳ל את מכירה
 לו, שקרה למה הסבר לה אין
 זה לומר, יכולה שהיא מה וכל

אסון־טבע.״ ש״זהו

 להיפטר מעניינת דרך 8
 נידעץ מצא משירות־מילואים

 חודשים שלושה לפני ספירו.
 עידכון- טופס לביתו קיבל הוא

 ובו הצבאית, מיחידתו פרטים
ל נחוץ הטופס שמילוי נאמר
 חדשה. ביחידה הצבתו צורכי
 כנפי־צניחה בעל צנחן ספירו,

 בקרב שצנח אדום, רקע על
 מיב־ בימי המפורסם המיתלה

ה איש כיום שהוא צע־סיני,
ה את בקפדנות מילא שמאל,
 הגיגיו את הוסיף אך שאלון,
 על־ידי למילוי שיועד במקום

 שם כתב הוא שליש־היחידה.
 בשטחים לשרת יסרב שהוא

 ובשמחה ברצון אך הכבושים,
ב חלק לקחת מוכן יהיה הוא

הוועד ואנשי ימית תושבי פינוי

 אנשי של טפלות אמונות על
 מיקי למשל, כך, הקבוצה.

 מהמיגרש יורד אינו צרקוכיץ
 תחילת שלפני החימום אחרי

 סל. קולע אינו אם המישחק,
 יכול שברקוביץ טוען קליין

 לא במיגרש, לבדו להישאר
ולנ השופט לשריקות לשעות

 עד ושוב, שוב לקלוע סות
 עצמו לקליין הכדור. שייכנס

 אינו שהוא אמונה בעבר היתה
 שאותם מכנסיים, להחליף יכול
מכ של במישחק־ניצחון לבש

 כאשר לצרה, נקלע הוא אך בי.
 הזמן, כל לנצח החלה הקבוצה

 מינהגו. את לשנות נאלץ והוא
 עורך־הדין הקבוצה, מנהל

 בעל הוא מיזרחי, שימעון
מחליף הוא אין דומה. אמונה

 של פסל לו יכין הוא לפתיחה
אופנוע. על בודד פרש

 ראש־הממשלה, סגן 81
 אם נשאל אדליד, שימחה

 דיה כשר־אוצר תפקידו אכן
 ארליך, ביותר. הגרוע הדבר
 של הראשון שר־האוצר שהיה

 סיפר ואף זאת, אישר הליכוד,
ליש רק אופייני אינו שזה

 הנוכד- שר־החקלאות ראל.
 אירח הקודם שבתפקידו סיפר

כש הדני. עמיתו את בארץ
 באולם־הנוסעים השניים עברו

אנ מחאו בלוד בנמל־התעופה
 שא״ש הדני, השר כף. שים

 לא ושבוודאי אותו, הכיר לא
 מחיאות־הכפיים, כוונו אליו
 אירוע אין שבדנמרק סיפר

להתרחש. יכול כזה

 שעבר למרות בנגב, תיאטרון
בחיפה. העירוני לתיאטרון
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 ב- חיל עושה סיאני מר

 לאר- שיצא כיאני לוס־אנג׳לס.
 חודשים, לשלושה צוודהברית

 הצליח תערוכות, עריכת לשם
 מה- עותקים כמה עוד למכור
 זהו הקסמים. מרבד שלו, סידרה
 ציורי־חריטה. עשרה של קובץ

 יהדות־ עליית את המתארים
לארץ. תימן

השבוע פסוקי
שיכו־ שר־׳החקלאות 9
 שר־ להיות מאשר זמני יותר

בממשלה.״
ה  תפקיד ״אין :ארליך ה
״נמאס בן-אמוץ: דן 9


