
 הבחורה הגדול. הקומיקאי של בנו צ׳אפלין, סידניי הוא השחרחר הצעיר צ׳ארלי. של גנו
 השניים סאגאן. פרנסואז של אבוד ראיון הבאלנו כוכבת אדם, נואל הצרפתיה ארוסתו, היא

באיטליה. חופשה לבילוי נערתו את לקח סידניי ראשון. מריקוד התאהבו בניו־יורק, נפגשו

שים אנ
בלש• הידון
 השבוע מצא לתפקידו המתאים בילוי
 יוסף ישראל משטרת של הכללי המפקח

 קצינים צוות בלווית שהופיע נחמיאם,
 הסרט להצגת הארצי המטה של בכירים
 ההצגה אחרי מלכודת. טומן מגרה הבלשי
 על דעות המשטרה קציני ביניהם החליפו
 המופיעים מהטיפוסים כמה הישוז הסרט׳

 מהערות אחת ישראל. משטרת לקציני בו
שונ בעולם מקום שבכל ״כנראה נחמיאם:

הצ באותה אגב, . . . המשטרה״ את אים
משט של הפלילית המחלקה ראש נחל גה
 הופשטטר, אפרים רמ״ח ישראל, רת

 בהפסקה לבלש. יסולח לא אשר כשלון
 הופשטטר הודיע הסרט במחצית שחלה

שהו האנשים בין אינו ״הרוצח בבטחון:
כמו שהסתברה הנחה עכשיו.״ עד פיעו

שיצט האחראים אחד . . . לחלוטין טעית
 ההמונית הבריחה על הדין את לתת רכו

 ד״ר בארץ, בתי־הסוהר נציב שטה, מכלא
ל לרבנות, מוסמך שהוא הרמץ, צגי

 דעתו את חיזזה ולפסיכולוגיה, פילוסופיה
 יושב הייתי שאילו בטוח ״אני הבריחה: על
אפ ברן מקלע כשבידי השמירה מגדל על
 מכוונות, יריות על־ידי לדעתי, היה, שר

 לא אולי אם גם באסירים, שמות לעשות
 מועצת . . . כולו״ המרד את למנוע ניתן

 אבל לאט־לאט, מתקדמת תל־אביב עירית
 רמת השוואת לקראת ובהצלחה, בהתמדה

 הדיון בעת השבוע, הכנסת. של לוו דיוניה
 המפלגה נציג קרא יפו, מינהל על במועצה

 לעברו גולדשטיין משה הפרוגרסיבית
 ״דבריך נ ימכור יוסף מפ״ם נציג של
 ימבור: השיב מתוכן!״ ריקים הערב היו

 מיד קבע נסוג, לא גולדשטיין חמור!״ ״אתה
אידיוט!״ ״אתה ימבור: של דרגתו את

★ ★ ★

שעבר בגישת ל
 ודיע שייך כפר־קאסם, של המוכתר

שלי על השבוע סיפר סרסור, אחמד
 אל־ברים עכר עיראק, של החדש טה

העצ מלחמת בתקופת שהיה אל־קאסם
 הראשון מעשהו בכפר־קאסם. מג״ד מאות

 לפקד לכפר: בבואו העיראקי, הקצין של
הרחו את להרחיב כדי הבתים הריסת על

 הכפר בני מחדש. הבתים את ולבנות בות,
 אשר עד בתיהם, את להרוס תחילה סירבו

 ובני ביתו את ראשון ודיע שייך הרם
הש עצמו אל־קאסם כדוגמתו. עשו הכפר
 . . . בכפר הרחובות סלילת במלאכת תתף

 ני* ברית־ד,מועצות ממשלת ראש יגיע אם
ש פיסגה לועידת כרושצ׳וב קימה
 חייב יהיה ■בניו־יורק, האו״ם בבית תיערך

 של אישורו את לקבל לבנין הכנסו לפני
 ברנשטיין, ברנשטיין. פרד בשם יהודי

 יהודית משפחה בן הגבוהה, הקומה בעל
 של הבטחון קצין הוא מברוקלין׳ אדוקה
 ובידו הכניסה, שער על הממונה האו״ם
 אגב, לבנין. מלהכנס שהוא נציג כל לע׳כב
 האו״ם בנין של הבטחון קציני מבין שבעה

 דיורים, משה הפרופסור . . . יהודים הם
 המבקר בניו־יורק, התיאולוגי הסמינר מנהל

 זלמן את דוקטור בתואר כיבד בארץ,
 בתואר לשזר לקרוא דיוויס כשרצה שזר.
 הציונית״, ההסתדרות הנהלת ראש ״יושב

 את לומר שהספיק לפני שיעול אותו תקף
 לבטאה. היד, יכול ולא ״הציונית״, הטלה
ההס נשיא' גולדמן, נחום הד״ר העיר

שנכח בן*גוריון, לדויד הציונית, תדרות

כש רואה, ״אתה מעמד: באותו הוא אף
 המלה את לומר מפחדים אותך רואים

 לכתבים ומענינת, נדירה פגישה . . . ציונות״
 תל־ בקפה השבוע התקימה במיוחד, מדיניים

 מפא״יי מנהיג ליבנה אליעזר :אביבי
ה עם ממושכת לשיחה נפגש לשעבר, ש  מ
. . לשעבר מפא״יי ו״צעיר״ רמטכ״ל דיין, . 

 לאחרונה חורה לשם רננה בירי של בתו
היעד בעת כי גילו, ידידיה מארצות־הברית.

 חזרה באפה׳ פלסטי ניתוח רננה ביצעה רה
ועגלגל. קטן באף מצוידת כשהיא

★ ★ ★

הנשיקות קרב
 השבוע נטושה היתר, ובצל שום מלחמת

ה מלכת לנצט, בתיה השחקנית בין
 לבין ־הקאמרי, התיאטרון של אמזונות
 אותו של הרקולס שילה, יצחק השתקן

 הבריטית הקומדיה את המציג תיאטרון,
 צריך במחזה התמונות באחת חגורה. בגלל
ה בליל ודווקא לנצט, את לנשק שילה

 לא לנצט לשובע. בצל שילה אכל בכורה
 הבכורה להצגת סגור: פיה את השאירה

 נושקה בטרם שום, לאכול טרחה למבקרים
ה סידרת . . . הבצלים זולל שילה, בפי

 של האחרון בשידור שהושמעה קללות
 של זעמם את עוררה אחת בסירה שלושה

 שהושמעה לסופרים, הקללה מאזינים. כמה
 אחי־נעמי אמנון מפי תכנית באותה

 כמו ומוכשר אלתרמן כמו עשיר (״שתהיה
?!ול הנהלת בעיני נראתה מגד״) אהרון
אח מוגזמת. ספרותית כביקורת ישראל

 מגד, אהרון בפני להתנצל הוכרח נעמי
 את לקללתו הקדיש אלתרמן נתן ואילו
 חוש־ כי בו הסביר בדבר, השביעי הטור

ב שהמדובר בשעה נגמר שלו ההומור
 מותר בין גבול אי מחלוקת: ״יש עצמו:
 שבדיחונת שעה אך בהומור? / ואסור

ה גבול אל בפרהסיה מגיעה / אומללת
 היא מביאה ובכך ויכוח. תם / אבסורד
תועלת.

★ ★ ★

מפורסמים כורם
 זיוה השחקנית זכתה מוזרה לפירסומת

 משום שמצא וורשאי, בעתון שפיר־מדן
ל כדי הישראלית הכוכבונת את דווקא מה

 חדשות העתון כתב עמה. לצון לו חמוד
 מפיקי אשר כוכבים קבוצת ״בתוך הבוקר:
 זיוה נמצאת שנה, כל מביאים הוליבוד

 ביותר הכשרוניות השחקניות אחת שפיר,
 היא זאת הישראלי. והסרט התיאטרון של

 היפהפיה.״ הכופבונת של החדשה תמונתה
 ה־ פירסם זו רבת־רושם לכותרת ומתחת

 קשקושים מופיעים עליו אפור, ציור עתון
 אפילו עשבים. או צפרים דמויי שחורים,

 לא הפולנית לעתונות המקורבים אנשים
 ל־ . . . המיוחד ההומור פשר את הבינו

 שרה זכתה מכובדת יותר הרבה פירסומת
 ,1950 לשנת ישראל של היופי מלכת טל,

 ב־ נשארה ביץ׳ למיאמי נסיעתה שמאז
 המפורסם האמריקאי השבועון ארצות־הברית.

 במדור שרה של תמונתה את פירסם ט״ם
 פניה את מצמידה כשהיא שלו, ״אנשים״

 אדוארד האירי השחקן של לפניו קרוב
 הבריטי השוטר בתפקיד״ שהופיע מלהייר,

 לתצ־ ,הסיבה עונה. אינה 24-. גבעה בסרט
האירי השחקן כי טייס הודעת צלום:

 הפירסום למחרת כבר שרה. עם התארס
 כי להודיע, פרס יונייטד סוכנות טרחה
 למלהייר אירוסיה דבר את מכחישה שרה

 לחיה גם נגרמו פירסום צרות . . .
 ש־ נראה ברומא. עתה השוהה הררית,

 (העולם שלה תצלום־העירום על ההגבה
 שכתבה במכתב בה. פגעה )1086 הזה
 טרחה כן־פורת ישעיהו לעתונאי חיה

 צולמה לדבריה הצילום. פשר את להסביר
 של לסרטו מועמדת כשהייתה זו תמונה
 עבודה לצרכי החיילות, ואדים, רוג׳ר

 כיצד יודעת אינה חיה פירסומת. לצרכי ולא
 הצרפתי, הקולנוע לעתון התמונה הגיעה

 ידיעתה ללא פורסמה התמונה כי הדגישה
 הצייר כנראה היה מפורסם פחות . . .

ה בתמונתו שהתפרסם זריצקי, יוסף
 הוסרה אשר העשור לתערוכת מודרניסטית

ה ראש משרד מנהל של הוראותיו לפי
ה שצילצל עתונאי קולל!. טדי ממשלה

 בתל־אביב, הציירים אגודת למשרדי שבוע
 נענה: זריצקי, של כתובתו את לברר כדי

בכלל?״. צייר הוא זה, מי ״זריצקי?

השבוע (ןי1ס9
״דמותו :בכפר־הרואה בני־עקיבא ישיבת ראש נריה, צבי משה הרב # \
 הר־סיני.״ במעמד אלא בשדה־בוקר ולא בסג׳רה לא נקבעה לא היהודי העם של !
גורל על כרושצ׳וב, ניקיטה ברית־המועצות ממשלת ראש • :
 סיכויים. שום לו אין עמו אמון את מאבד שמלך ״ברגע השני: פייצל המלך !
למשל.״ לצאר, קרה מה ראו !
הציבור; בכספי עסקים לעשות קשה ״לא לנדאו: חיים חירות ה״ב • !
יפה.״ יהיה והוא בית אבנה ואני ל״י מיליון לי תנו יי

•  להעלות שלא הממשלה החלטת על בהגיבו תמיר, שמואל עורך־דין י
המרו הממשלה את גבה על תישא הזו האומה ״אם :ז׳בוטינסקי זאב עצמות■ את !
עליה.״ שיבוא גורל לכל ראויה תהיה היא — ממושך זמן עוד הזו שעת :
קוזג־ איליה מפא״י מטעם תל־אביב עירית מועצת חברת + :

שלטון ״נגמר שכטרמן: אברהם יפו מיוהל ראש של שלטונו את בהתקיפה צ׳וי, י
של משטרו גם יפול בעיראק, סעיד נורי של משטרו התמוטטות אחרי המונרכיה. [
ביפו.״ שכטרמן ושל בירדן חוסיין :

 בזיוף להבחין יכול חמור ״כל בפאריס: העתיקות זייפני על קינן, עמום # י
חמור?״ להיות פנאי יש למי אבל "״בין־רגע,א

 לאינ- ״בדאגה ברנשטיין: פרץ ד״ר הכלליים הציונים נשיא •
אפשר שהיד, החידוש, מן יש ברית־המועצות מצד ישראל מדינת של טרתום ן
של האינטרס את בדיתיהמועצות ממשלת רואה במה ידענו אילו עליו, לשמוח ן
ישראל.* :
״------י-----ליי —-------------------------------------■-־.■.1.■״---------------------------!
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