
אנשים
ף לו א מר ה ל וז ה מו

ן אלוף עו ד קן ג  מצה״ל, שהשתחרר שו
 לקבל בא באשר דרכון. להוצאת בקשה הגיש

 כי בהבחינו שוקן הופתע מוכן, דרכונו את
 מיד תבע הוא מוהל. נרשם: מקצוע בסעיף
פקי של בסירובם נתקל המקצוע, את לשנות

ש המקצוע זר, כי שטענו משרד־הפנים, די
ה כשהובאה הדרכון. בקשת בטופס נרשם
 — המקצוע בה: נרשם כי התברר בקשה
 ואחד לאור), מוציא של תיבות (ראשי מו״ל

 . . . למוהל המו״ל את שינה הפקידים
 על הכנסת של הכספים בועדת שנערך בדיון

 ה־ המפלגה ח׳׳ב תמה משרד־החוץ, תקציב
ב פרוגרסיבית ת י הן, א  אינו מדוע כ

ן אלוף של שמו מופיע רו ה מז א  — ר
 עמי עם למסחר המחלקה כראש שמונה

 לו השיב המשרד. עובדי ברשימת — אסיה
ך חרות ח״כ כ מן יו כ  רמז ״אלוף :שי
 אחד עבודה ממקום סילון של במהירות טס

עבו במקום לשבצו אפשרות ואין למשנהו,
 ויצ״ו הנהלת יושבת־ראש . . . אחד״ דה

ה העולמית ק כ יו, ר לתק וגרמה כמעט ז
האיטל האופנה בתצוגת דיפלומאטית רית
 זה היה אכדיה. במלון השבוע שנערכה קית

 התצוגה של הראשון החלק בסיום כאשר
העו האיטלקי בית־האופנה כי המנחה הודיע

 לשגריר פרחים זר יגיש התצוגה את רך
י הרוזן האיטלקי אנ ג ו י ן. ג די ב א  אולם ר

 הזר את שהחזיקה הדוגמנית, ניגשה כאשר
ש זיו, רבקה היתד, השגריר, שולחן לעבר
מיו שהזר סבורה שולחן, אותו ליד ישבה

 קמו השגריר וגם זיו הגברת גם עבורה. עד
 הקדימה זיו הגברת אולם הזר, את לקחת

השג לידה. הזר את ונטלה השגריר את
 . . . סלחני בחיוך רק והגיב התישב ריר

ה השבוע גרם הישראליים לידידיו הפתעה
סי הגאנאית בשגרירות נספח י או ג׳ ק  א

שי, טי  הולדת לכבוד למסיבה שהזמינם מ
 הזמין שהנספח בכך היתד, הפתעה בתו.

 בוקר. לפנות 5 בשעה למסיבה ידידיו את
ב טעות נפלה כי המוזמנים סברו תחילה
 מנהג שזהו הסתבר ברור אחרי אולם הזמנה,

 בשעה הנולד לרך שם להעניק עתיק גאנאי
. זו מוקדמת . ה . ס עליז רו  החיפאית, ג

הראשו כסגנית שעברה בשנה שנבחרה מי
 השבוע נבחרה ,1959 מלכת־תמים של נה

 לכך שקודם אחרי ישראל, של היופי למלכת
נבחרה מאז חיפה. של היופי כמלכת נבחרה

 על- הנערכת המים מלכת בתחרות כסגנית
חמו דיאטה על עליזה הקפידה הזה, העולם

 היא עתה ממשקלה. קילו כמד, והורידה רה
 לכוכב להפוך משאלתה תתגשם כי בטוחה
 לה הבטיחו אבסודוס שאנשי אחרי סרטים,
בד. מבחני בשעתו

★ ★ ★

ב ר ר כ טו ס רנזי ט
 ארצה השבוע הגיעה דיין, (״יולד,״) יעל
 נסיעתה לפני שבועות ששה של לביקור

 בארצות סיורה במסגרת לברית־ד,מועצות
ה אודות לספרה חומר לאסוף כדי תבל,
 הביעה בארץ הראשון ביומה כבר נוער.

 אייכמן, של להמתתו התנגדותה את יעל
המ נגד שנאבקו האנשים ״מכל באמרה:

 פטיציות על וחתמו צ׳סמן קאריל של תתו
 אייכמן את כיום? אותו זוכר מי להצלתו,

שיז כדי חי אותו לשמור יש להרוג, אסור
 הפסנתרנית . . . מעשיו ואת אותו כרו

ה עם חזרות לערוך ר, עמן אברך, דינה
 לקראת הישראלית הפילהרמונית תזמורת

התזמו מנהל כאשר אולם עמה. הופעותיה
ב כולם פרצו בואה, על לנגנים הודיע רת

 תפס רגע כעבור רק רמות. צחוק שאגות
״עכ לנגנים: אמר הוא שגיאתו. את המנהל

 . . . ברזילי״ דינה עם חזרה נערוך שיו
 ששפט קליי, ג׳ון האנגלי הכדורגל שופט

 לניב־ ישראל ניבחרת בין הכדורגל במישחק
אוה לביקורת זכה לא הצעירה, אנגליה חרת

או שליווה הישראלי הקהל מלבד ביותר. דת
 עקב •המישחק, זמן כל בוז בקריאות תו

 גם הטיחה אוביקטיביות, הבלתי -החלטותיו
 חמורות, האשמות בפניו האנגלית העתונות

 נבחרתה. הפסד על הקולר את בו תלתה
.כ״מטורפות הוגדרו החלטותיו . רצח .

ת...  כ״האיום תואר שיפוטו מחרידות,״ ניו
 אותו האשימו ביהוד אי־פעם.״ שנראה ביותר

מוצ בלתי 11 בעיטת שפסק בכך האנגלים
 אלה האשמות על פיצוי־מה לחובתם. דקת

קול מסרט העתק אליו כשיגיע קליי יקבל
 בעת הרצליה, כרמל יומן על־ידי שצולם נוע

נר לעיל) תמונות (ראה זד, ביומן המישחק.
 מילר האנגלי הבלם הכשיל כיצד בבירור אה
החל וכי ,16,־ד ברחבת גלזר שייע את

 מוצדקת זה במקרה היתד, השופט של טתו
 החי השידור הקלטת לפני . . . לחלוטין

 נועד יודע, מי עשרים הנעלמים חידון של
 חברי עם רוזן, שמואל החידון, עורך
העתונאי על־ידי התבקש המשיבים, צוות

ן ת ץ, נ כי  הקשור נעלם כל להשמיט דונ
 יש אם לענות סירב רוזן אייכמן. בפרשת
 חבר התערב זה. נושא על שאלד, בחידון
ל הצתת א חי ק י י טנ ש  יציג ״שמוליק :די
 הניחוש אף על ה־ש.ב.״ את נעלם בתור

 הנעלם, את שמוליק החליף לא המדוייק
 החידה את פתר דישטניק בתכנית. הציגו

 הראשון ההלם אחרי . . . שניות ארבע תוך
 אייכמן, אדולף של לכידתו פרשת^ בהתגלות

 הנפוצה הנושא. על בדיחות להתפשט החלו
 לארץ? אייבמן את הביא ״מי היתה: ביותר

א האמרגן ר ״ גיו דיל,.  מזכירת . . . נו
ל הקאמרי, התיאטרון ח הן, ר  שעברה כ

 המיניאטורי, כלבה עם דיזנגוף ברחוב
 שאמר אחד גברבר מפי הבאה לתגובה זכתה

 הולכת, היא כלב איזה עם ״תראה לחברו:
טרנזיסטור.״ כלב בחיי

★ ★ ★

ב ת כ ט ה לי ק □ גיד! ה פי
 מיכה קול-ישראל, של יומן־ו־,חדשות כתב

 הניידת ההקלטה מכונת עם יצא שגריר,
 להקליט כדי בירושלים, הרוסים למגרש שלו

 יום של ההמונים סצינת מהסרטת רשמים
ה עבור שם שבוימה כסי המדינה, הכרזת

 מיכה נקלע כך כדי תוך אכסודום. סרט
 של מצלמתו מול בדיוק ההקלטה מכונת עם

הת פרמינג׳ר אוטו הבמאי הסרט. צלם
 וקללות, גידופים במטר מיכה על מיד נפל

 מאוחר מוקלטים. דבריו כל כי שידע מבלי
ש בעריכה מיכה של הקלטתו שודרה יותר

 כעבור פרמינג׳ר. של גידופיו את הוציאה
 פרמיד את שוב לראיין מיכה נשלח יומיים

 התפרצותו. על בפניו הפעם שהתנצל ג׳ר,
 ״האם הראיון: במסגרת מיכה אותו שאל
 כדי תוך עשתונותיו את לפעמים מאבד אתה

 פרמינג׳ר. השיב לא!״ לעולם ״לא, הסרטה?״
 הארצי הרכז . . . שודר לא מדבריו זה קטע
 מנהל האחרון, יום־העצמאות חגיגות של

 עומד אגמון, יעקב הקאמרי, התיאטרון
 הנוער פסטיבל של בארגונו גם להשתתף

מס חדשים בעוד שיערך האזורי הדמוקרטי
ב גם להשתתף ובתכניתו בקפריסין, פר

ב שיערך הדמוקרטי הנוער פסטיבל ארגון
 לאור העממית. סין בירת בפקין, הבאה שנה

 כרטיס להכין ידידיו לו יעצו אלה עובדות
 מארגן אגמון, ״יעקב הבא: בנוסח ביקור

נח ועמים מפגרות למדינות עצמאות חגיגות
 התנסתה במינה מיוחדת בחוויה . . . שלים״

 השוהה זראי, ריקה הזמרת לאחרונה
 של מיוחד במועדון הופיעה היא בצרפת.

 חוזרת ריקה אגב, לתיירות. המיועד לסביות,
ה בעלה ואילו הקרובים בשבועות ארצה
 זמן־מה עוד ישאר זראי, יוחנן מלחין

 כדורסלני ובחיר הבולים סוחר . . . בפאריס
 עומד שניאור, אברהם לשעבר, ישראל

המועמ היפהפיה. ד,תורכיה מאשתו להתגרש
 ה־ הדוגמנית — אשתו להיות הבאה דת

 בילה בחברתה כראון, גדיה צרפתיה,
 . . . בפאריס חופשתו את לאחרונה שניאור

מס של הפופולארי בעלה נתן, לאייכי גם
 מריה, חברתי. שינוי הובטח קליפורניה, עדת

 הצירות עובדת שהיתר, הגרמנית היפהפיה
 בעת אייבי של וידידתו בישראל האוסטרית

ש אחרי בארץ, לביקור באה כאן, שהותה
 הבלונדית מריה בביירות. לשרת הועברה
 לפי כנראה לחום, שערר, צבע את שינתה
 צמיד במתנה לאייבי הביאה הלבנוני, הטעם

 אלמגור גילה גם . . . כבד־מישקל זהב
 כשתחזור גוון־שערה. את לאחרונה שינתה
 עוד גילה תהיה לא כשבועיים בעוד לארץ

 צבע חומת־שיער, אלא — כשהיתה בלונדית
המקורי. שערה

ספורט
כדורגל

בו ת ו1ד גנ ת א מ ו ס ר פ ה
 כבדורגל השכוע מאורעות על

גלזר: שייע כותב
לג מ־תר עכשיו

הג הסוד את לות
 באמת למה — דול
 שמאנדי רציתי לא

במש אותי יחליף
ו אנגליה נגד חק

אותם. ניצחנו למה
לפ השבוע אז טוב,

ח היתר, המשחק ני
 של הבר־מצזזה גיגת
הידי אחד של בנו

 בבית־הכנסת ליבר. משה שלי, הטובים דים
 כל עליתי. אני וגם לתורה כולם את קראו
 הזה. התענוג בשביל כסף כמובן נתן אחד
 ממך הגבאי: לי אמר עליתי כשאני אבל

נב נגד גול רוצים כסף, רוצים לא אנחנו
 חשבתם מה אז הבטחתי. אנגליה. חרת
! ? לאלוהים ההבטחה אקיים לא שאני

 פוף ברוגז! ומאנדי שאני תחשבו ואל
 בדירה אצלו נפגשנו השבוע טוב. הכל טוב

 עוגות עושה דווקא אשתו ידידותית. לשיחה
קומ החלפנו משברוול. טוב יוטר מצויינות,
 אנחנו ועכשיו איך, יודעים אתם פלימנטים,

לשמועות. תאמינו אל אז טובים. חברים
 יום בדיוק אייכמן את שתפסו רק חבל

 אנו קצת? לחכות יכלו לא המשחק. אחרי
 הזה המלוכלך בא ובסוף ומזיעים עובדים
 להחזיק יכלו לא הפירסומת. את לנו ולוקח
 לא אחד אף כבר עכשיו חודש? עוד אותו
ל שהבטיחה מההתאחדות חוץ אותנו זוכר

הח עוד לנו מגיעה בעצם מתנה. שחקנים
 על הנצחון אחרי אחד לכל שהבטיחו ליפה

 כמה עוד אותה. קיבלנו לא ועוד יוגוסלביה
הרגל. את תפשוט וההתאחדות נצחונות
 ביתר נגד בליגה המשחק היה בשבת
 לנו חשוב. המשחק היה לשנינו תל־אביב.
 הם זה מפני לרדת. לא כדי ולהם לאליפות

 שלא משחק והפגינו עצמם על עלו פשוט
 שקול היה והמשחק אצלהם תמיד רואים
 שאצלנו למרות ניצח. שהנסיון אלא כלל. בדרך
 (מספיק מהשחקנים חלק החולשה פקדה
הקבו שכל כדי חלשים יהיו שחקנים ששני

ההז את לנצל הצלחנו גרוע) תשחק צה
 התוצאה .0:8 וניצחנו לנו שהיתר. דמנויות

 לבית״ר המשחק. מהלך את משקפת אינה
מת מי אבל יותר. מכובדת תוצאה הגיעה

בכבוד? היום חשב

קלה אתלטיקה
□1הל! צי ש פ א ר ב

 יותר לי אין השיאים! עם כבר נמאס ״די,
 ספורט עתונאי בהתלהבות צעק כותרות!״

המכביה. באיצטדיון שבוע לפני ששי ביום
 את תמלאו עושים?! אתם מד, ״משוגעים,

ספורט. מאמן השתולל בישראלים!״ רומא
 הקלה האתלטיקה בתחרויות שאירע מה כי

 הישראלים לאתלטים מוקדם מבחן שהיוד
ב לאולימפיאדה כרטיסי־־הנסיעה לרכישת

 בתולדות חסר־תקדים מאורע היה רומא,
 נשברו ימי־ד,תחרות בשני בארץ. האתלטיקה

 ארבעה לאומיים. שיאים מששה פחות לא
 הישגי את לעבור הצליחו הספורטאים מבין

00 בענזוד (המשך

118419 חזה העולם


