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אנשים

הצר על־ידי שנתפסה האלג׳ירית הלוחמת בוחרו/ ג׳מילה של סיפורה ד!שניד!. ג׳מילה
 המצרים את דחף עולם, למאסר פסק־דינה הוחלף ולבסוף למתת נידונה עונתה, פתים/
ת אחת מגדה, תמלא הראשי התפקיד את חייה. תולדות על סרט ליצור  הראשיות הכוכבו

לוי לה לעזור כדי המצרי. הבד של ת שתי שלה ההסרטה אולפן הביא תפקידה, במי  לוחמו
ת תיו ת מאלג׳יריה, אמי הקרבות. הווי את לכוכבת שתמחשנה שס, בעילום טכניות כיועצו

ומוות ח״□ שאלת
 הטכניון פרופסור השבוע נשאל כאשר

 בנו ז׳כוטינסקי, ערי בחיפה, העברי
 הוא מדוע המנוח, הרביזיוניסטי המנהיג של

ב המיעוטים ושאר המארונים למען לוחם
 צמחוני מחבריו, אהד דברי את ציטט מדינה,
 ״אני החיות: על מגן הוא .מדוע שנשאל

 שלי.״ גופי על אלא החיות על חס לא
למי ״לא ז׳בוטינסקי: פרופסור של הנמשל
שמדי העברי לעם אלא דואג, אני עוטים

 . . . אסוך׳ עליו ממיטה מוטעית ניות
 שירה של גילויו דרך על מאלף סיפור

 אשרי סנש, חנה הצנחנית של המפורסמת
 דפני, ראובן הצנחן השבוע סיפר הגפרור,

 ״בליל דפני: סיפר חנה. של לשליחות חברה
 חנה של צאתה לפני ,1944 ביולי 9ה־

 נייר לי מסרה היא ההונגרי, הגבול לעבר
ש במקרה הביתה להחזירו וביקשה מקופל

 את דפני פתח בבוקר תשוב.״ לא היא
 תחילה השיר. מילות את עליו מצא הפתק,
 לשיר חנה דאגה מתיחות שבשעות התרגז

 לקח התחרט׳ מיד אולם הנייר׳ את וזרק
 במסיבה . . . ארצה והביאו עמו הפתק את

 הניגרי החקלאות שר של לכבודו שנערכה
 את השר גילה בארץ, המבקר דקו אקין

 בארץ: לביקור שהביאוהו הסיבות אחת
 גולדה הגברת החוץ שרת של ״הופעתה

 רב רושם עלי עשתה בניגריה, מאיר
 גולדה אגב, . . . שנית״ לראותה ורציתי

ה ששכבה ביתן פניו׳ את לקבל יכלה לא
 שעברה אחרי ביילינסון׳ בבית־החולים שבוע
 לפני לה, הציעו כאשר בכליות. ניתוח

 לנתח מנת על לאמריקה להטיסה הניתוח,
 הצביעה היא בבוסטון, בבית־חולים אותה

ש זכיתי ״במה ושאלה: לחדר שכנתה על
 בשאלת לא? ואותה לאמריקה יטיסו אותי
 אדם״ לשום עדיפות אין"להעניק ומוות חיים

 שהיה גוזמן, אפרים העסקים איש . . .
השו מוצרי להפצת הראשי הסוכן כה עד

 להפצת הראשי הסוכן וכן צ.ד. של קולד
ה מכירת סוכנות את מכר וספה, קטנועי

 ישראלי עסקים איש . • . שלו קטנועים
 חנויות בעל מיקולינסקי, סלומון אחר,

 מן שנים לפני שהיגר המפורסמות הנעליים
 לאחרונה, שהגיעו ידיעות לפי עומד׳ הארץ׳
בארץ. ולהשתקע לחזור

★ ★ ★
כורדית בעיה

מח עתה שהוא הלוי, (״יוש״) יהושע
 .ממחזותיו ששלושה אחרי עצמו, בזכות זאי

 השבוע נזכר ישראליות, בימות על הוצגו
 היה בתיאטרון. הראשונים מביקוריו באחד

 ירמיהו בהצגת ביקר כשיוש ,1935 בשנת זה
 ״זה יוש: סיפר אהל. בתיאטרון שהועלתה

 הבמה על מזרון כשהפילו אותי הרגיז נורא
 המתמוטטת. ירושלים חומת שזאת ואמרו
 הצייר גם . • . מהאולם״ ויצאתי קמתי

 לא שחזר צבר, שמעון הקריקטוריסט
 ואפריקה, אירופה ביבשות מסיור מכבר
 ב־ בבקרו חזותית. חויה על השבוע סיפר
ממו לאחד צבר נכנס גאנה, בירת אקרא
 מציגים כי לראות הופתע הקולנוע׳ עדוני

 עונה. אינה 24 גבעה הישראלי הסרט את שם
 ערבים, של רב מספר היה הנוכחים בין

ה בתום הסרט. אחרי בהתענינות שעקבו
 עמד הקהל וכל הגנאי ההמנון נוגן סרט
. דום .  שנערך הווי ערב במסגרת .

 במאי על היה בירושלים, העשור בתערוכת
ל אלמז (״מיקו״) מיכאל זירה תיאטרון

 בחגיגה שתו הקורדים קורדית. חתונה ביים
לרדת שעתם וכשהגיעה חריפים, משקאות

 מאחד הוריד אלמז לרדת. רצו לא מהבמה
 לבש מסורתית, קורדית תלבושת הנוכחים

 הקור־ בראש התיצב הבמה, על קפץ אותה,
 . . . החוצה הבמה מן אותם וסחב דים

עדון הנוכחים מו האח בשבת התיאטרון ב
 הזמר מאריך מה משום מאוד התפלאו רונה

 רק שלו. הבלדות בשירי לביא אריק
הו המועדון רביעית כשעם יותר, מאוחר

 של אשתו לוקר בלהה במקום פיעה
 התברר לביא, (״שושיק״) שושנה אריק

 שהות לתת כדי בשירה האריך אריק כי
 של מקומה את למלא להתכונן לאשתו

 ירוק בצל להקת . . . שחסרה השחקנית
 שתי של תגבורת בקרוב לקבל עומדת
 חיים של אשתו שגליה, אחרי בנות.

 האחרונים, הריונה בחדשי נמצאת טופול,
 ואת הנח״ל מבנות אחת הלהקה קיבלה

ב שהופיעה נאמן, אסתר השחקנית
 האטרקציות אחת . . . בקאמרי לוד אגדות

 בשטוקהולם, העתונות במועדון העיקריות
 הספווץז עתונאי גדולי לאהרונה מתרכזים בו

 העולמי הגביע משחקי לרגל העולם, של
 יפה הישראלית הזמרת היתד. בכדורגל,
 בקרוב להופיע המתכוננת יפה, ירקוני.
 במועדון לשיר הסכימה השוודית, בטלביזיה

המקו התזמורת בלתי ישראל׳ משירי כמה
 רוב כי התברר, שירתה כדי תוך מית.

 . . . יהודים הם בעולם הספורט עתונאי
 ישראלי לצעיר גם היתד, מסחררת הצלחה

ה בשטוקהולם. כתייר עתה השוהה אחר,
 זיירל, דני לשעבר צנחנים רב־סמל צעיר,

ב ישראליים אורחים קבוצת עם מתאכסן

 למרות הונגריה. נבחרת גרה בו מלון אותו
 לעניין ההונגרית הקבוצה המשיכה הפסדיה

 באחד הנוער. את וביחוד המקומי, הקהל את
 זיידל, דני על ילדים עשרות צבאו הימים
 דומה זיידל כי התברר אוטוגראפים. ביקשו
 הונגריה, נבחרת של המרכזי לחלוץ. מאוד
לי להסביר הישראלי של מאמציו כל טיכי•
 בתוהו. עלו מיהו׳ בעברית השוודים לדים

 . . . להם לחתום נאלץ שעה חצי במשך
בטנ השבוע נסע דמארי סעדיה השחקן

 הדרך באמצע עולים. בישוב להופעה דר
 והטנדר הכביש, מן דעתו את הנהג הסיח

 קור־ לולא והתהפך, כמעט עמוס־האנשים
חזרה. ההגה את שסובב סעדיה של רוחו

★ ★ ★

צבע של ין1ע
 היא השבוע להצלחה שזכתה נערת־זוהר

שמוע הבלונדית היפהפיה רודר, קתרין
 פיקפוק בשל נפסלה היופי למלכת מדותה
ביק כאשר היהודי. במוצאה התחרות מארגני

מה, סנש חנה בהצגת קתרין רה  ניגשה בהבי
 רד תמר השחקנית ההצגה אחרי אליה

ה הבלונדי שערה לעבר הצביעה כינס,
 קטי: השיבה טבעי?״ ״זה ושאלה: מבהיק
 רובינס פסקה נפלא,״ זה כך ״אם ״כן!״

 נערת השבוע נראתה במיוחד מאושרת . . .
 ושחקנית דוגמנית ארקין, גליה הזוהר

 עמה לקחה לאמריקה אמה כשנסעה מתחילה.
 בעיני חן שמצאו תמונותיה, של סידרה
 התמונות פי על הכירה ארצה׳ שבא צעיר

 יוכלו תל־אביב אמהות . . . עמה והתארם
 אחיה טוען כך בלילות, בשקט לישון בקרוב

 (״יי־ יעקב הפנטומימה שחקן גליה, של
 בקרוב לצאת עומד ג׳וקי ארקין. קי״)

 את מממן מי כשנשאל בצרפת. לסיור
 רק סטיפנדיה.״ ״קיבלתי השיב: נסיעתו׳
סטי קיבל ממי ושאלו שהמשיכו בודדים
 . . . שלי״ ״מאמא בתשובה זכו פנדיה,
 השוהה מונטיין, לארי האמריקאי השחקן

 האש, עמוד בסרט השתתפותו לצורך בארץ
 תל־אביב, של בבריכת־השחיה סביבו הסתכל

 ארצות: בתריסר ״הייתי חשובה: דיעה הביע
 יפות כה בחורות ראיתי לא מקום בשום

 חוות־ את לפרט התבקש כאשר כאן.״ כמו
 העיקרית התכונה מהי לארי קבע דעתו׳

 כדוגמא בריא.״ יופי ״זהו הצברי: היופי של
ה הישראלית השחיינית את נס על העלה

 לקראת . . . ריבנר שושנה בלונדית,
 הדוגמנית החליטה נשואיה, מועד התקרבות

 למב־ בקטנוע כה עד שנהגה וייס, רינה
 יותר. שקול רכב לכלי לעבור אדום, רטה
 אילנה . . . במכונית לנהוג לומדת היא

 בית־החרושת מנהל של בתו פריכאס,
 ליעקב בקרוב להינשא עומדת נשר, למלט

 זיוה של לשעבר בעלה שפיר, (״שפיק״)
לאנגליה. בשליחות יחד יצא הזוג רודן.

השבוע 1!(!פס
 סגולה זוהי צעיר ״גיל דיין: משה של לנאומיו בתשובה ליסנה, אליעזר •

מדיני.״ או אינטלקטואלי היכר סימן זה אין ילודה. לריבוי המסייעת ביולוגית,
 בשתי עתה מטפלת החוץ ״שרת :ויניצקי (״נץ״) 6יוםן העתונאי •

 צריכה היא השניה האבן ובפני הכליות, מן להוציא צריכה היא אחת אבן אבנים.
החוץ.״ למשרד הכניסה את לחסום
הצעירים ״הישראלים ישראל: לעשור המוקדש במאמר ״טייס", השבועון •

 ישראלי לפטריוטיזם ומתקרבים אבותיהם של האידיאלים מן כמתרחקים נראים בכללם
 של השמיות המדינות בין לארצם, מקום לרכוש היא המוצקה כשמטרתם מעשי,
 והשקאה תעשיה לפתח יותר חשוב עתה כי• טוען דיין הגנרל התיכון... המזרח
*י' נוספים.״ עולים להביא מאשר .
 בפני בהרצאה היהודית׳ הסוכנות של ההתישבות מחלקת מנהל ווייץ, רענן 0
 כושר את לספק כדי ולא בריא, דור לגדל כדי מזון לייצר ״עלינו האגרונומים: כנם

שלנו.״ הזלילה
 גרמו לא האחרונה ״במאה :גל־עזר אליהו מיסדר־ז׳בוטינסקי ראש •

ושמלת־השק.״ דרייפום פרשת מלבד צרות, שום הצרפתים לנו
האמנות אם ספק לי ״יש :קולל, טדי הממשלה ראש משרד מנהל •

להסברה.״ טוב הכי האמצעי י היא המופשטת המודרנית
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 הראשון. הפרם זהו
 טמפו פקקי אספו

ו פ ר צ  סיסמאות. ו
המש לכל פרסים
 כולל כסך תתפים
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ונעימה קטנה לויה כת
 עין בעלת שחורה, בחופשתך,

 היא דרישות, וללא בהירה
 היא ברנר. פוטו מצלמת

 ותעשיר מרובה הנאה לד תסב
 בצילום הדרכה חופשתך. את

חינם
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