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 הש* - את להיות יכולה זאת
ה את פתחנו שוב כי נה!

 מלכת־המים- לבחירת תחרות
וה החן את שתסמל הצעירה
 השד צעירה אומה של נעורים

 שתי המלכה, ימים. לחוןש כנת
ה של ונםיכות-המיפ כנניותיה
 כללי כקלפי תיבחרנה מחוזות,

 שיהיה הציבור על*ידי וישיר,
 הבחירה - הסיום בנשף נובח

 זה מסוג היחידה הדמוקרטית
 המים מלכת כמו בולה. בארץ
 ראשי־ על-ידי שנתקבלה ,1958

 בהמש ואלילי־הקולנוע הציבור
בינלאו הצלחה וקצרה א־יצות

 נ 959 מלבת-המים גם תצא מית,
 לארצית ת־של־רצודטוב;בשליח

התיכון. הים לחופי השוכנות
 המועמדת למלא זכאית הזה השאלון את

להמ המעוניין אחר אדם כל וכן עצמה,
לתחרות. לדעתו המתאימה מועמדת, יעל ליץ

השם:
 :משפחתי מצב

המלאה: הכתובת

 :הלידה שגת
 :הלידה מקום
 :העליה שנת
 :גובה
 :שיער צבע
 - :עיניים צבע

:קודמת השכלה

שפות: ידיעת

:איזה) (לצייןספ*רט

:לימודים שטח או מקצוע

- :הלימודים או העבודה מקום

 חברה הנה או היתה המועמדת האם
 אירגון קיבוצית, תנועה בתנועת־נוער,

כלאגודאחרז או אמנותית להקה ספורט,

ומתי: איזה פרט

חובכויות:

 המועמדת, טל חל אינו הפריטים אחד אם
 זה לשאלון לצרף יש אותו. תמלא אל
 עד המועמדת, של החיים תולדות את

זה. שאלון לממלא ידועות שהן כסה

 הממולא השאלון את לשלוח נא
 העולם למערכת החומר בצירוף

 ולציין תל־אביב, ,136ת.ד. הזה,
.״1959 המים ״מלכת המעטפה על

כאן. המועמדת תמונת את לחדביק

דולפין״ ,בית בבריכת ושט נזרק דורה פרדי
קרפיונים ציד במקום

אנשים
tn הרו אימה

הש הפגין מהמלחמה הגלולה סלידתו את
 שעה כן־צבי, יצחק המדינה נשיא בוע

 שנערך צה״ל ני שרי! בתמרון נוכח שהיה
בהלי למקום שהגיע הנשיא בדרום. אי־שם

התמ כי נוכח השריונאים, בין נחת קופטר,
 ארבה להקת פזורה בו שטח על נערן רון

 היו התמרון לסיום ועד רגע מאותו ענקית.
 יותר מוקדשות הנשיא של שאלותיו מרבית
• לתמרון מאשר לארבה  הזדמנות באותה . .

 כובע את להחליף תוקף בכל הנשיא סירב
 . . . לו שהוצע טמבל בכובע שלו הקש
 הרמטכ״ל היה תמרון באותו יותר עניני

במ הבחין כאשר לסקוב. חיים אלוף רב
 כדי פנקסו את מיד הוציא מנמיך־טום, טוס

 מפקד זה בתפקיד לו עזר דו״ח. לרשום
 שהספיק כרלב, חיים אלוף גייסות־שריון

. המטוס במספר להבחין  יותר בעיסוקים . .
 הבכורה בהצגת חברי־מסת. עסקו נעימים

 המוצג השקט הדון הסובייטי הסרט של
 ימניים, ח״כים שני דווקא הופיעו בתל־אביב,

 במקום. נוכח לא שמאלי ח״כ שאף בעוד
 מנחם החרות דזנועת ראש היו הנוכחים
 . . . סוזאייב זלמן הצ״כ וח״כ בגין,

 הועד־ כנס בפני נאומו את שנשא לפני
 לנוכחים הסביר בו בירושלים, הפועל־הציוני

 קדם ומה המדינה נוסדה מתי כמו דברים,
 כן־גוריון דויד הממשלה ראש ישב לכך,

 שר זאת כשראה הנאום. את והכין במשרדו
 ,מה ביג׳י: את שאל אשכול, לוי האוצר

 היופי״ שלך בנאום לחדש מתכונן אתה
 למה ״אז ביג׳י. השיב דבר,״ שום ״כמעט

 נאום ״דוזקא אשכול. היקשה ״’להתכונן לך
 ראש הסביר יותר,״ קשה חידושים בו שאין

 בנשיא חסר־תקדים זלזול . . . הממשלה
 ראש־הממשלה משרד מנהל השמיע המדינה,

 במועדון השבוע הירצה כאשר קולק, תדי
 שנת־העשור. הישגי על בתל־אביב, המדורה

 העובדה את קולק הדגיש ההישגים .כאחד
לחגי העם, אל הנשיא את הוצאנו ש״השנה

 מתבוננים עוד ואנו בסחנה היער גת,נטיעת
 העתו־ כאשר . . . אותו״ ולהוציא להמשיך

 ויכוח באותו שהשתתף קיפרי, אורי נאי
שתי סבור אינו כי ציין המדורה, במועדון

 אפילו התנ״ך לימוד את הגביר התנ״ך דון
 יודע ״אני קולק: לו השיב אחוז, בחמישה

 כתוצאה שקם לפחות אחד תנ״ך חוג על
הממ ראש שבבית זה — התנ״ך מחידון
שלה.״

★ ★ ★

ת היכן ע ב מג t ה
הפו הועד חבר אהרון, רוברטו הד״ר

 של העולמית האקזקוטיבה וחבר הציוני על
 חנוכת־ את השבוע חגג הכלליים, הציונים

 רבים כנסת חברי נכחו בה במסיבה ביתו
 של הרבה להנאתם שרת. משה ובתוכם

 הצ״כ ח״כ הזדמנות באותה דיקלם המסובים
ועב אנגלית בפולנית, שירים סרלץ, יוסף
 התמדה הדרן בתשואות זכה כאשר רית•

 היום עד נלהב. שירה חובב «אני סרלין:
.שירים משנן אני הזה . שמוצ אלה כמובן .
 חבר אחר, כללי ציוני . . . בעיני״ חן אים

 החליט דולצ׳ין, ליאו הסוכנות הנהלת
 לא זאת למרות דיאטה. על ולשמור לרזות

דולצ׳ין נשאל באשר במאום. היקפו פחת

 מורגשת שאינה דיאטה עושה הוא זה כיצד
. בסוד״ זה על שומר ״אני השיב: עליו, . . 

הג הגליל בכבישי שנסעה צבאית מכונית
 מכונית עקפה מהירותה, את לפתע בירה

ועצ הדרך את בפניה חסמה לפניה, שדהרה
הרא הרב יצא הצבאית מהמכונית אותה• רה
למכו וניגש גורן שלמה אלוף־משנה שי

 הדתות משרד מנהל ישב בה האזרחית נית
 מונחת כשמגבעתו כהנא זנוויל שלמה

 השניים, בין דובר מה ידוע לא ברכיו. על
 כה־ חבש בדרכן, המכוניות כשהמשיכו אולם

 הקולנוע במאי . . • ראשו על כובעו את נא
וה מהוליבוד בזמנו שגורש בארי, ג׳ון
 אלה ביחוד בצרפת, סרטים בהפקת עוסק

לבי השבוע הגיע קונסטנטין, אדי של
 חיי אודות סרט להפקת בקשר בארץ קור
כאי השמועות את הכחיש בארי סנש. חנה

 במכתב אולם הררית, לחיה נישא לו
 באר- חודש מזה הנמצאת לחיה ששלח פרטי

 כאן מרגיש ״אני לה: כתב צות־הברית
שבמ אחרי פלפל.״ בלי פיתה כמו בלעדיך

 מלויו אותו הובילו בארץ, שהותו ימי שך
 אמר למשנהו, אחד ומבר למלון ממלון
 אנשים לראות גם אפשר ״אולי לבסוף: בארי

הזאתו״ בארץ עובדים
★ ★ ★

ת דג מ■ t מ• א
 פרדי הזמר השבוע זכה רצינית לטבילה

 הדולפי- טקס את השבת ניהל פרדי דורה.
 בשבי- בית־דולפין ידי על שנערך ניאדת
 לטקס במקום. תיירות לעודד במטרה ציון,

 התת־מימי הדיג מועדון חברי גם הוזמנו
 לדוג צריכים היו התכנית שלפי חיפה, של

בהג הטקס את ולפתוח בים דגים בבוקר
 יכלו לא הסוער הים בגלל אולם לקהל. שתם

 לא כדי לדיג. לצאת התת־מימיים הדייגים
 תת־מי־ דיג לו ולהראות הקהל את לאכזב

קרפ דגי רכשו לעכו, דייגים מספר יצאו מי,
המ של לבריכת־השחיה להטילם עמדו יון׳
 שהדגים אלא מחדש. שם אותם ולדוג לון
 מתו שבבריכה, הכלור את לשאת יכלו לא

הדיי תפסו זאת במקום אותם. שהרגו לפני

 דורה, פרדי הטקס מנהל את התת־מימיים גים
 מוע• המנהל שפרדי, אלא למים. השליכוהו
הט את הפך התבלבל, לא בנהריה, דון־לילד,

באמ מים בלט בהציגו משעשע לטקס בילה
 . . . מטאטא בעזרת מצוף על חתירה צעות
 היופי מלכת על רצוף חרם של שנים אחרי

 מתחרה, עתון ידי על הנבחרת ישראל, של
 זה. חרם מערים. הערב עתון השבוע ביטל

 פעם אף בעתונם קראו שלא מעריב, קוראי
 זכו ישראל״, של ״מלכת־היופי המושג את

מע כאשר זה היה פעמיים. השבוע לקראו
 מלכת הדר, מרים מילאה כיצד סיפר ריב

 של הישנה שאיפתו את ישראל, של היופי
הש בפעם השבוע נבחר אשר קאס, קנת
 בקאליפורניה, גרינביל עירית כראש ביעית

הרא הפעם ״זאת ברכיו. על לשבת הסכימה
 יושב נכבד שאורח כהונתי שנות בכל שונה

 שמלכת אחרי ראש־העיר, אמר ברכי,״ על
משו בפוזה ברכיו על לשבת הסכימה היופי

 למען העתונות. צלמי ידי על שהונצחה נה
 נערות־ שורת אל . . . כמובן המגבית,

בזרו אשרן את שמצאו הישראליות הזוהר
 שתיים. עוד השבוע נוספו זרים, חתנים עות

 מי קורן, יהודית היתד, הראשונה
 יוסף הבמאי של המסורה ידידתו שהיתר.

 למנהל בוינה השבוע נישאה אשר מילוא,
 המוכרת רבקהמדניק, ואילו שם. אל־על
 שהיתה מהצ׳יזבטרון, רבקל׳ה בשם יותר

 לאיש חגיגית השבוע נישאה באל־על, דיילת
 . . . ביוהנסבורג דרום־אפריקאי עסקים
בה עממי דו־רה־מי תיאטרון הופיע כאשר

 לפתע כבה בכפר־סבא, דודיק לו נקרא צגת
 אחד לרגע ההצגה. באמצע באולם האור

או והשחקנים. הקהל בקרב דומיה השתררה
להתמר הקהל החל החשיכה כשנמשכה לם
 השחקן המצב את הציל ממקומו. ולקום מר

 שהיבהבה בפתיליה הבחין הוא פריד. זאב
 בדיבור הקהל אל צעק האולם, במסדרון
 את מהר ״תביאו מהטקסט: כחלק שנשמע

 היה כבר הצופים אחד לבמה!״ ד,פתיליה
ממ כשהצופים הפתיליה, עם לבמה בדרכו
 שחברת אלא במינה, מיוחדת להצגה תינים

 נדלק האור זאת. חויה מהם מנעה החשמל
מחדש.
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