
קנית סכו
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יח זכ
 ספר ספרים, 6 הרוכש כל

 רומנים עשרות מתוך לחודש,
העו הספרות ממיטב מפורסמים

 ניר על קשה, בכריכה למית
במ מהודרת ובהוצאה משובח׳

 ספר כל ל״י 2.50 מוזל חיר
 שערכו ספר — בפרס יזכה

יי ל 7-50

נם חי
הג מהמבחר ספרים כמה להלן

 לרשותך העומד והעשיר דול
ההר ובתחנות הספרים בחנויות

הטוב״. הספר ״מועדון של שמה

מחיר
המיוחד

סחיר שם

״מועדון
הספר

הטוב״

הרגיל הספר

ל״י 2.50 ל״י 6.— הכובען טירת
ל״י 2.50 ל״י 4.60 בצמרת מקום
ל״י 2.50 ל״י 4.90 האהבה גבעת
ל״י 2.50 ל״י 4.25 קראון לוסי
ל״י 2.50 ל״י 5.50 הקרח ארמון
ל״י 2.50 ל״י 4.40 ומשפט עלילה
ל״י 2.50 ל״י 4.80 אדומים שמים
ל״י 2.50 ל״י 5.80 ענק של נפילתו
ל״י 2.50 ל״י 6.50 החומה

לפייטון בחזרה
ל״י 2.50 . ל״י 5- (חדש) פלייס
ל״י 2.50 ל״י 3.75 בן־חור
ל״י 2-50 ל״י 5.25 האכזר הים
ל״י 2.50 ל״י 4.75 פליים פייטון

חינם הניתגים הפרסים
ם ״י נ חי ל' 7.50 עדן קדמת
ם ״י חינ ל' 7.50 דאין שרה

 בני אבשלום
כוכבים

מרום מציצים

ם ל״י 6.20 נ חי

ם ל״י 7.50 נ חי
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ואנג ישראל נבחרות בין הכדורגל משתק
ל הצליח השבוע, ראשון ביום הצעירה ליה

 אותה שהתרחש אחר מאורע כל על האפיל
 אכא ראש־העיר הודיע בחיפה שער,.

 בשעת שהתקיימה העיריה בישיבת חושי,
 לסערת גרם הסופית, תוצאתו את המשחק׳

 בתל־אביב המועצה. חברי בין התרגשות
 משה ראש־העיר, סגן שעה אותה נשא

 על במועצת־העיריה נאום גולדשטיין,
 חבר אותו הפסיק כאשר הרוכלות, בעית

 ביניים: בקריאת קנטור פייכל המועצה,
ש גולדשטיין חשב תחילה אפס!״ ״אחד

 אולם מנאומו. לפיסקה מכוונת הקריאה
 ״לטובת ושאל: הענין את תפס דקה כעבור

ל שהאזינו המועצה המועצה חברי מי?״
 הישיבה, בשעת הטרנזיסטור רדיו מכשירי
. לו הודיעו .  כן* יצחק המדינה נשיא .
לשי להאזין להתפנות יכול היה לא צכי,

 בפגישות. עסוק שהיה מאחר המשחק דור
 כל לו להעביר דאג הצבאי שלישו אולם
 ב־ במגרש הענינים מהלך את דקות כמה

ה תוצאתו לנשיא נודעה כאשר רמת־גן.
 מאושר!״ ״אני קרא: הוא המשחק של סופית

 מאורחיו סליחה ביקש ממקומו, קם הוא
 להפתעתו, לנכדתו. הבשורה את לבשר ומיהר

 באיצטד־ במשחק חוזה נכדתו כי לו התברר
 לא כן־גוריון דויד הממשלה יון...ראש

 בחברתם אל־על מטוס דיילי צוות את שכח
 הוא לארצות־הברית. האחרון סיורו בעת טס

 זה. שירות על בפרס אותם לזכות החליט
 זה להם, מגיע פרס איזה ידע שלא כיודך
 חשב, חשב, להחליט. זמן קצת לו לקח

 ודיילות דיילי קבלו לאחרונה מצא. לבסוף
 בן־גוריון של תמונה המתנה: את המטוס
 ומסיור . . . בן־גוריון של חתימה בצרוף

 שר־החקלאות ראה מה אחר. לסיור אחד
 לפי בחו״ל? האחרון בסיורו דיין משה

 במשרד חיוכים המעורר האחרון, הסיפור
חוו את לפרסם שדאג דיין, השמיט החוץ,
 כשהגיע אחת. חוויה לפחות בפומבי, יותיו

 ה־ המוסדות באחד להתבונן הלך ליאפאן,
 ה־ המרחצאות זו: ארץ של ביותר מענינים

ב ונשים גברים מתרחצים בהם צבוריים,
 השר כשניגש כל. ובחוסר בעירום צוותא,
 מוכרת: בדמות מבטו נתקל במים, לטבול
 נג׳ד עמיאל הישראלי הציר של אשתו

 של הדינמי המזכיר זיידל, הלל . . .
 אחד עם לאחרונה נפגש העובד־הציוני,

 ״תענוג באזניו: שהתאונן מפא״י מראשי
 במפא״י אצלנו הפרוגרסיבית. במפלגה להיות
 השיב השני.״ את אחד לאכול כולם רוצים

 במפא״י דגים. כמו הן ״מפלגות זיידל: לו
 אצלנו הרבה, האוכלים גדולים דגים יש

 ויכוח . . . פחות״ אוכלים קטנים, הדגים
 היה הכנסת. במת על השבוע התנהל סוער

 איבילוכ ןזרא7 הצ״כ ח״ב כאשר זה
 בלהט התוזכחו דיין משה ושר־החקלאות

 קרא יותר? טוב זכרון יש למי הנושא: על
 רשאי אני שר־החקלאות, ״אדוני איכילוב:

 ממך יותר הזאת הארץ את זוכר שאני לומר
 ״זה דיין. קרא שנים?״ ״כמה שנים!״ מספר

 דיין אולם להתחמק. איכילוב ניסה חשוב״. לא
 !״53 ״ואני !״45 ״אני קלפיו: את הציג
הת זאת,״ מאשרת ״הכנסת איכילוב. קרא
 ח״כ הישיבה יושב־ראש פטיש בנקישת ערב

 הויכוח את והפסיק כן־אליעזר, אריה
 ח״כ בין התנהל אחר מסוג ויכוח . . .

 מפא״י ח״כ לבין סנה משה מק״י
כש תנועת־המושבים. איש קורן, יצחק

 בעיות על נאומו כדי תוך התלהב סנה
מדבר ״אתה לעברו: קורן קרא החקלאות,

עשרה" היו ״הם בהפרטת ודינר דינר תאומי,
קולנועי בגיפוף ביל״ויים חלוצים

 בו השיב חייב, נשאר לא סנה כזה!״ בלהט
ב הוחלפת להט לך שאין ״מפני במקום:
מז שהיה מי קורן, הכנסת חבר תפקידך,

 המיופה־כוח . . . המושבים.״ תנועת כיר
מש אוג׳טום נאג׳ט בישראל התורכי

 ואת הארץ הודי את היותר ככל ללמוד תדל
 הלומדת ,5ה־ בת בתו בכך לו עוזרת שפתה.

 פעם בכל אותו מפתיעה היא תל־אביבי. בגן
 פולקלור. ובקטעי חדשות עבריות במילים

 מכריו אצל כח המיופה התעניין לאחרונה
 המלה: של המדויק בפירושה העברית יודעי

או ראתה כאשר כי התברר זעכאן.״ ״אלטע
 על מונח חליפתו כשמעיל הולך בתו תו

 ב־ הולו אתה ״אבא, לעברו: קראה כתפיו,
זעכאן!״ אלטע

̂־ ̂י ־ ̂־ ־ ־
דים ת י מו קו מ ם ל צנועי
 שחקן — ארצה להגיע עומד חשוב אורח
 יגיע פרנקי סינטרה. פרנק הקולנוע

אקסו הסרט צילומי של האחרונים לימים
 פרמינג׳ר אוטו של הזמנתו לפי דוס,

לא שאוטו מכיוון אולם ובעצמו. בכבודו
פתקי את דוזקא הזמין כי לגלות מעונין

את פרנקי יערוך בהוליבוד, ידידו מכל
אצל פרטי ביקור זה היה כאילו ביקורו

 עשרת . . . אקסודוס מאנשי לאופר, פיטר
 מייק, לייק איי הסרט של הראשונות הדקות

 השבוע הוצגו פריי, פיטר של בבימויו
 בפתיחת כבר עתונאים. בפני גס בהעתק
 פיטר מראה כידוע, קומדיה שהוא הסרט,
 בין למדי נועזת אך קומית אהבה סצינת
 אחרי רוכינא. ואילנה טופול חיים

 אל ידיו את טופול שולח מתנשקים, שהם
 צרפתיים בסרטים שרק למקומות אילנה

 שהיו הסרט יצרני אולם להראותם. מעיזים
 הבד, על זו סצינה להעלות נועזים מספיק
 בה להשתמש להם כשהציעו מאוד נבהלו

 נועזת אהבה סצינת . . . הסרט לפרסום
 עשרה היו הם הישראלי בסרט צולמה אחרת

 שעבודת הסרט, דינר. ברוך של בביומו
 מושב ליד הרף ללא נמשכת בו ההסרטה

 בסיפור אמנם עוסק המערבי, בגליל שגב
 גברים תישעה בת ביל״ויים קבוצת אודות
 ש״ סבור אינו דינר אולם אחת, ונערה

ב ובזריעה. בחריש רק עסקו הביל״ויים
בין המתרחשת הלוהטת האהבה סצינת

 .גבורי שני דינר, ונינט תאומי עודד
 את לבצע הזוג את דינר הדריך הסרט,

 הקולנועית הגיפוף מסורת במיטב הסצינה
 בזכות שזכה לוי, רפי הכדורגלן . . .

 אנגליה נבחרת נגד הכדורגל במשחק מבצעיו
 הוטבעו עליו במשחק, שיחקו בו בכדור

 האנגלית, הנבחרת שחקני של חתימותיהם
 ימכר הכדור למכירה. הכדור את העמיד
 הסכום את עבורו שיציע הספורט לחובב
 קרן להקמת יוקדש הסכום ביותר. הגדול

 הנבחרת כדורגלני של תנאיהם להטבת
 במתנה שזכה אחר כדורגלן . . . הנזקקים

כדורג מגדלוכיץ, (״צוזנציג״) יצחק הוא
 את גם שמאמן צוזנציג, רמת־גן• הפועל לן

 ממקום להעלותה הצליח לוד, הפועל קבוצת
מאנ אחד ב׳. ליגה לצמרת ג׳ בליגה חמישי

 לוד, בשדה־התעופה העובד הקבוצה שי
 ריאל קבוצת במנהל הימים באחד נתקל

 שדה־התעופה, דרך שעבר המפורסמת, מאדריד
 על באזניו לספר כדי הפגישה את ניצל והוא

 כך על כששמע מגדלוביץ. של גדולתו
 למנהל מכתב שלח התעצל, לא מגדלוביץ,

 מאחר כי מגדלוביץ סיפר במכתבו הקבוצה.
 לאנגליה, מאמנים לקורס לצאת עומד שהוא

 מאדריד ריאל הזמנת את ברצון מקבל היה
 מגדלוביץ קיבל להפתעתו בספרד. לבקר

והז טיסה כרטיס גם אלא הזמנה, רק לא
חש על במאדריד וחצי חודש לשהות מנה
 של משפחתו מקרובי אחד . . . ריאל בון

ש שווארץ, מורים האידי, השחקן
 לקברו וציודה שבוע לפני בישראל נפטר

 חדשים, כמה לפני עוד כי סיפר בניו־יורק,
 בדעתו כלל העלה לא שווארץ כשמורים

 בתור סיפר הוא למות, ימיו קרובים כי
 היה בישראל, וימות יקרה אם כי בדיחה,

כש לניו־יורק. גופתו את שיעבירו רוצה
שהתיאט ״די הסביר: הבקשה, לסיבת נשאל

 שגם צורך אין — בארץ קבור האידי רון
 כתב . . . כאן.״ קבורים יהיו שחקניו

 במשרדי שביקר הרשקוכיץ, אלי חרות,
 מכובד מקצוע על כתבה לכתוב כדי שדכנים

 פרטית. למטרה סיורו את לנצל הצליח זה,
 עשירה תיירת של כתובתה את מצא הוא

 לארץ, בקרוב להגיע העומדת מניו־ג׳רסי,
 עצמו את והציע המשרד דרך עמה התקשר

לשירותה.
★ ★ ★

השבוע פסו<ןי
] קול-־שראל שעשה הפרסומת על כן״גוריון, דויד הממשלה ראש • \

 ״ היה יכול הוא קול־ישראל, של ענינו זה היה ״לא מצרים: יציאת על לדעותיו ח
 זה.״ נושא על מישהו הירצה עתונאים במסיבת כי להודיע רק י \

1 ״אין בכנסת: נאום בעת נושא, אותו על כךאליעזר אריה חרות ח"כ • |||
 מחדש.״ הסטוריה לכתוב רוממות קול של ורצון שאיפה מחלה, אלא זו |!
 ; נעשית ההסטוריה ״אין ועידת־הפיסגה: פיצוץ על גורי חיים המשורר • י ;

 1 מכנס אינו ודוברה ההסטוריה של כתובתה את יודעים איננו אבל אנשים, על־ידי !;!
| עתונאים.״ מסיבות |
בסרט המופיע אירוטי רקוד קטע על שריק, יוסף הקולנוע מבקר • 1
|  את מלביש או זה, קטע מקצץ נכון אל היה שלנו ״הצנזור בתל־אביב: המוצג |
בקאן.״ תענוגות במסע נמצא לוליא ארוכים, פיג׳מה במכנסי הרקדנית ח

!:! בעולם יתקבל הישראלי הצנזור של הרעיון ״אם ענין: באותו קינן, עמוס 0
הצנזורה.״ של בינלאומי פסטיבל גם בקאן לערוך יהיה אפשר ,;!

| הג׳רוזלס את קורא שאני פעם ״בבל נ כישראל אמריקאי דיפלומט 0
עברית!״ ללמוד החשק בי גובר פוסט, §
;; זו על הישראלית הכדורגל נבחרת נצהון על הבטתון, תת־שר פרס, שמעון 0 !
הבריטי.״ המנדט על הספורטיבי התגמול היה ״זה הצעירה: אנגליה של |

״ משרדי של הרשמיים לדוברים בהוראות הממשלה, מזכיר כץ, כתריאל •
לו.״ יפה שהשתיקה במקום ישתוק אם דובר של מכבודו יגרע ״לא הממשלה: ;ן

ה ע דו בו ש ה
 לזיוה שאירע מה על האחרונות בחדשות
 בעת הופיע היא האחרון, בשבוע שפיר־רודן

 בשם טלביזיה בתכנית בניו־יורק שהותה
 בתכנה המקבילה תכנית זוהי ערב. ערב

 קוליישראל. של וחצי חצות לתכנית בערך
 אמנים הטלביזיה באולפן נאספים ערב מדי

 עצמם לבין בינם המבלים בוהמה, ואנשי
 כמובן עשתה זיוה הטלביזיה. ולעדשות

 תשומת למשוך הצליחה לא אולם פנטומימה,
 לעשות זיוה החליטה ואז מספיקה. לב

ה נערות משאר שיבדילה מיוחד משהו
אגר את נטלה היא במקום. שנוכחו זוהר

 ללעוס והתחילה השולחן מעל הפרחים טל
 המצלמות אליה הופנו מיד הפרחים. את

ב בפתחו לראיינה ניגש התכנית ועורך
 שרותך בעת עשית ״מה השיגרתית: שאלה
״הרג זיוה: של תשובתה בישראל?״ הצבאי

 לבסוף חשוב.״ לא זה אבל אחדים, כמה תי
 ולתפוס להתבלט זיוה של נסיונותיה הגיעו
 עד כאלו, לממדים בתוכנית מרכזי מקום

 באמצעות להסתירה נאלצים היו שהמארגנים
 את הממנת החברה של הפרסומת שלטי

התכנית.
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