
וידיד ז׳כוטינסקי קרני
נחמד דבר זה ילדה

אישיס
פורה שר ודכן1 ה

 חרות לת״כ נגרמה נעימה בלתי תקרית
ה רי , א מן ט ל  בטקס התרגשות מחמת א

אב הממלכתי האזכרה , לז קי ס נ טי כו י  ז
 נאומו, בעת א. בבית־הנש השבוע שנערך

 היה נאומו מהכתוב. דבריו את אלטמן קרא
מסו בלתי ניירות של רה ש, פני על רשום
 את וחיפש משפט לאמצע הגיע כאשר דרים.

 את אלטמן מצא לא הבא׳ בדף המשכו
 את חיפש ארוכות שניות משך הדף.

 הוא עצה: מצא לבסוף מצא. ולא ההמשך
 הבא מהדף המשיך הקטע, כל על דילג

 ניגש כאשר מעמד, באותו . . . בידו שהיה
ון הוזתיק הרבזיוניסט צי ־ קי בן ש מ  אל חו

 אדוני! שלום לעברו: וקרא הממשלה ראש
ה מיהרה ל ון פו רי גו ־  בגערה להתערב, כן

 או אדוני? זה .מה בקול־רם: בקול בו
 ׳,ראש־הממשלה! אדון או בן־גוריון, אדון

 של נוכחותו את גם ניצלה פולה . . .
ק ח צ ם י בוי נ רי  ממנו לקבל כדי במקום, ג

 באמריקה לך ״יש חשובה. אינפורמציה
 אותו. שאלה לוב?!״ בשם צייר קרוב, איזה

 השיב: בשמיעה לאחרונה המתקשה גרינבוים,
 לא וגם לוב, בשם קרוב שום לי .אין
מתכ שפולה התברר לבסוף צייר.״ קרוב
 מאמריקה שהגיע לב, בשם לאדם וונת

 לדעת. מאוד רצתה כתובתו שאת ארצה,
 ״הוא התענינותה: סיבת את פולה גלתה

 . . . בן־גורקן!״ לבין ביני השדכן היה
ד הממשלה, ראש ון, דוי רי ־גו  חזר בן

 הקבועות. נוסחאתיו על הזדמנות באותה
רי לו הציע כאשר קי ע פ ג טי בו  את ז׳
 והצהיר: ביג׳י חזר לקריאה, אביו כתבי

 בלשים, קראתי פעם ספרים. קורא ״אינני
מההת סופם את מנחש שאני ליתי ג אבל

 ודם בשר מלן את לקרוא התחלתי חלה.
 עמודים 30 אחרי אבל שמיר, משה של
 הצביע ובן־גוריון כאן.״ עד לי הגיע זה

 בפני' הציג כאשר . . . גרונו על באצבעו
רני ,16,-ד בת בתו את ערי ■ ק בוטינ  ז׳

קי,  ואמר: קידה קד ידה, את ביג׳י נטל ס
מאוד״ נחמד דבר זה בת הו, בת? לך .יש

 ב־ג׳י מיהר האזכרה מטקס ישר . . .
ף הקולנוע כוכב עם קצרה לפגישה  ג׳

לב בשערות אותך זוכר ״אני ר. ׳נדל צ
 הפעם היה ששערו לכוכב ביג׳י אמר נות,״

 של התפקיד לצורך אותו ״צבעתי שחור.
 עכשיו,״ משחק שאני בסרט דויד המלך
 אדמוני היד. המלך דויד ״אבל ג׳ף. לו השיב

 לשמש, תצא ״אם ביג׳י. טען שחור,״ ולא
 התנצל אדמדם,״ גון לשערי ש ש תראה

 העיקר חשוב, ״לא ביג׳י: סיכם צ׳נדלר.
 את צ׳נדלר הזמין כאשר הטובה.״ הכוונה

סר בהסרטת ילחחת לבוא הממשלה ראש
הו אינו ההמשלה ״ראש אמר: החדש, טו
 את עושים איך שיראה לפחות לסרטים. לך

. זה.״ .  כל את כותב צ׳נדלר אגב, .
 אנגליות דפוס באותיות הפרטיים מכתביו

 במהירות דאת עושה הוא כתב. באותיות ולא
 מולדת חופשת שבילה בעת . . . עצומה

בישראל, בריטניה ר שגר ניצל באנגליה,
חופ את האנקוק, פראנסים פטריק

להע הצליח אחד יום דגים. לדוג כדי שתו
 לא השגריר ענק. סלמון דג בחכתו לות

 דגים, לעישון לבית־חרושת מיהר התעצל,
 שלכד. היחיד הדג את עבורו לעשן ביקש

 משחזר עמו, המעושן הדג את הביא הוא
 לידידיו חגיג-ת בארוחה הגישו לישראל,

 ביותר היקר הדג ״זה ההערה: בצרוף
אי־פעם.״ שאכלתם

★ ★ ★
■עין של הצליחה

 בבית־סוקולוב, השבוע שנערכה במסיבה
 פוליו, של הלאומי חגה לרגל בתל־אביב,

 הבריאות לשר והעיר הנוכחים אחד פנה
 איד נורא, ״רזית :ברזילי ישראל

 ״זה ברזילי: לו השיב זאת?״ עושה אתה
 החוץ שרת זאת שמעד, עבודה!״ מרוב

 בשיחה: היא אף והתערבה מאיר, גולדה
 מאשר שכל יותר לו יש לו. תאמינו ״אל
 העובדת היא ואני בעולם מטייל הוא לי.

 תשומת עורר מסיבה באותה . . . קשה״
 אד" הארגנטיני, המיופה,־כח מיוחדת לב

ב שנשאר קולומבו, אנטוניו ארדו
 משך הוא ארצו. שגריר צאת אחרי ישראל

 המסחרי הנספח של לבו תשומת את גם
 ששאל כלצ׳נקו וולאדימיר הסובייטי,

 חיוזר?״ כל־כך נראה אדוני ״מדוע אותו:
 לי ואין עבודה עמום ״אני קולמבו: השיב
 עורך• אותו שיסע בים.״ להתרחץ פנאי
 בים הרחצה ״דווקא :סביר יהודה הדין

 אית׳־ו הסיבוכים כל אצלנו, מסוכנת לא
 הפרופסור הגיע כאשר . . . באוויר״ רק הם

 המחקר ספינת של בעלה לינק, אדווין
 לטבריה, ד״בר סי התת־מימית הארכ-אולוגי

מתקופת ספינת־עץ בחקירותיו למצוא קיווה

 סירת־מנוע לשכור ביקש הוא הנוצרי. ישו
 להגיע מנת על הדייגים, מאחד נוספת

 דרש צעיר, דייג הסירה, בעל לעין־גב.
 העיר כך על בתגובה כתמורה. לירות 25

 את ישו עבר ע מה מבין אני ״עכשיו לינק:
 השבוע של הקומדיה . . . ברגל״ הכינרת
 ארצה חזר עת בלוד, בנמל״ד,תעופה הוצגה

 זלינגר. אברהם ניצב ,06 לישכה ראש
מתנכ נאצים כי המשטרה חששה משום־מה

 החליט.־, זה, במקום דווקא לזלינגר לים
 הקציד המורה. בסודיות שובו את, לעטוף
 הנוסעים מרשימת שמו את גזר התורן

ם, יוסף מפ״ם, ח״כ במטוס. שהגיעו מי  כ
 לא הצטווה אחר, בענין למקום שנזדמן

 להתקרב ולא כנסת כחבר זכותו את לנצל
 עצמו זלינגר זלינגר. את שהביא למטוס

 נתקל וכאשר עקיפה, בדרך מהמסלול הוצא
 ן הביטח אנשי מיהרו בעתונאי, במיקרה
 לארץ זלינגר של שובו כי לכתב להסביר

 כמה כעבור ביותר. חשוב מדינה סוד הוא
 של בואו על קול־ישראל הודיע שעות
 השבוע שהוגשה בעת . . . ארצה זלינגר
 י הנישיא גיל לתיקון החוק הצעת לכנסת

 שמשו! חרות, ת״כ קרא המינימאלי,
 הצעה ״אין ביניים: בקריאת יוניצ׳מן,

 מאכסי־ לקסע הנשואץ? גיל את להגביל
?״ 80 בגיל למשל, מום,

★ ★ ★

גורדה שר החדרים
 מחליקת־ את הריץ מה התברר סוף סוף
ב דדרן־סולל, גילדה הבלונדית 4הקרו

 גם התברר לקפריסין. האחרונה תקופה
 לא אותי,״ מזניח ״בעלי הקבועה: שטענתה

 גילדה הגיעה השבוע יסוד. מחוסרת היתד,
 מבעלה מזונות תבעה שם בית־המשפט, אל

 בעניו הסופי לבירור עד סולל ?,מיהי
 ובכן, ברבנות. המתברר שניהם, בין הגט

 מזונות. דמי לחודש, ל״י 400 רצתה גילדה
 אולם ביודהמשפט, צו לפי אותן קיבלה היא
 ששמ-רתנז דברים, כמה התגלו כך כדי תוך

 כ׳ התברר יותר: לה שוד, היתר, בסוד
וכי ,17 בגיל בן כבר יש הזוהרת לגילדה

 להקדיש נהגה לעמיתי ה שי■־ הילד מלבד
 שני — בחיות־בית לטפול גם עצמה את

. בר חזירי ושני כלבים .  דומה, פרשה .
ם לשעבר לכדורסלן הנוגעת ה ר ב  ש:י* א
ר,  לבית־המשפט. השבוע היא אף הגיעה או
 התורכיה, אשתו את עזב ששניאור אחרי
ה הדוגמנית של לחברתה עבר די , ג או, ר  ב

 בן לילד אם היא וגם בלעדית היא גם
 מניעת לצו בקשה אשתו נגדו הגישה ,17

 של בסכום מזונות ותשלום מהארץ יציאה
 הדרך לא זאת . . . לחודש ל״י 800

 השבוע. שהתגלתג רכוש לצבירת היחידה
אד המתאבק־מזנונאי , רפ ן די פ ד  הודיע ה

ש מלון לבנות מד ע, הוא כי לאחרונה
 משיגים איך ל״י. מילי.ן 5כ־ תעלה הקמתו

 זאת עושים כי התברר השבוע זה? כסף
 בשדה־התעופה נעצר הלפרין הקשה. בדרך
 ,מנע־1/ סר. נ מחוץ־לארץ, שחזר בעת בלוד

 כמו: עמו א שהב חפצים על מכס מתשלום
 נובעים, עטים טרנזיסטור, רדיו מכשירי
 המכס דמי את להרויח כדי גילוח. מכונות

 אלה חפצים להחביא מוכן ד,לפרץ היה
 סיכוי יש ידלן למשפחת . . . בנעליו אפילו

ד הסופר עי. קולב בסרט להנצחה אי  מ
תס כתיבת לאחרונה סיים לוין, (״כפיה״)

ה הנושא השביעית״. ״המגילה בשם ריט
 אולם הגנוזות, המגילות אמנם הוא מרכזי

 משפחת לעלילות רקע רק ישמשו אלה
אל ■ם האח וביחוד ידין, ן וידם,? יג די  י

ה . . . מ ח ל כ ד  לארץ השבוע חזרה הנ
 הנח״ל להקת יוצאת ארוכה. העדרות אחרי

 כצמד־ רן זוגה בן עם שהופיעה ובצל־ירוק,
 כדי במיוחד חזרה בארצות־הברית׳ זמרים
 המתוקה. באירמה הראשי התפקיד את למלא

 הסופר בעד מנעו דברים שלשה . . .
די, הפולני א קו מ ס א ל  אל להצטרף ח
ה ד,גרמניה, הקולנוע כוכבת אשתו, ני  סו

אן מ  היא שם לווינה, מיהרה סוניה :זי
 חלאס־ אולם יורגנס, קורט עם סרט מסריטה

 אלפי בסכום חובות לחסל צריך היה קו
 להוציא פרטים, לאנשים חב שהוא לירות,
 המשפטי התיק את ולסגור נהיגה רש־ון

לילה. במועדון התפרעות באשמת

ע1חשב פסי(!•
 ד■ תואר לה הוענק שם מארצות־הברית, בחזרה מאיר, גולדה שרת״החוץ, •

 | לא — היא דוקטור ת!אר לקבלת ביותר הקלה שהדרך •נוכ״תי כבוד: דוקטור
ללמוד.״

1 מינויו על בכנסת בדיון כהנא, ל,למן ישראל, אגודת פועלי ח"כ •
 1! המכשפות את ומצאו מכשפות ציד מעין כאן ״יש :הדואר כשר מינץ בנימין של

־|1 ישראל.״ אגודת בפועלי
 1: האם לממשלה? מינץ יוסיף ״מה עניין: באותו כאדר יוחנן חרות, ח״ם •

 1 ■ השבת ביום האם בשבת, מברקים כבר ימסרו לא הדואר כשר מינץ יכהן כאשר
הטלפונים?״ יצלצלו לא כבר
;;;! ״נערה בכנסת: הנשואין גיל חוק על בדיון רוזן, פנחס המשפטים, שר •

|-ן עבריינית.״ איננה ילדה, או שהרתה ,15 בת
■'[ מאותו התרחק שלנו ״הגיל נושא: באותו אזניח, כרוך מפא״י, ח״ב •

 ;;;! את ולהטיל הדרך את לסתום רוצים אנו כן ועל טרגדיה, להתחולל עלולה בו גיל
§ טוב.״ לא למצב הנערה

 ״! טולידאנו: הרב נישואי על כ״דכר", גרודזנסקי, שלמה המבקר •
הבריות. של לצחוקם עניין תהיה לא שר שכהונת לדאוג המדינה של ״מחובתה

ספורח
אדרי האזלימפ

לרומא - סיכן••□ בלי
ה לאולימפיאדה שיזדמנו ישראל אזרחי

ב חודש בעוד שתיפתח ׳14ה־ ספורטיבית
 ה־ של פעילותה אחרי יעקבו ואשר רומא,

 עשויים זה, במאווע הישראלית משלחת
 את לקבל עשויים הם מופתעים. לה׳ות

מפות בד, מדינה היא ישראל כי התמונה
 — ספורט מיקצועות שמונה לפחות חים

 מהלך לפי עליה לעמוד שאי־אפשר בדה ע,
בארץ. חיי־ד,ספורט
 ישראל את שתייצג הספורטיבית המשלחת

 משלחת תר,יה ברומא, האולימפיים ם במישחק
 שייצגה ביותר הגדולה הישראלית הייצוג

 כ,שהו. במאורע־ספורט אי־פעם ישראל את
יש משתתפת בד, השלישית הפעם זו תהיה
האולימפיים. במישחקים ראל

בהל״־ינ־ שהתכנסה ,21ה־ באולימפיאדה
 ספורטאים. 26 השתתפו פינלאנד, בירת קי

במל 1956ב־ שנ<רכה ,13,־ד באולימפיאדה
 שלושה וק השתתפו שבאוסטרליה, בורן
 ש. א 47 ^ראלית ה המשלחת תמנה הפעם איש.

טהורים ספורטאים יהיו מהם 22 רק אולם
הם הכדורסל, ניבחרת אנשי נוספים, 12

*' הם א!/״ סטורס״ים, אומ״ם ״'׳ ׳
 !ספק בבו/ו^יה שיערכו המוקדמים חקים

שאר בר!מא. הגמר למישחקי יגיעו אם רב
 מ.ה,ים, מ״מנים, יהיו המשלחת חברי 13
הישראלי. האולימפי הוז!לד ונציגי אחד, פט ש!

ת ע׳ ^ ק י /  ד,״ולימי בשתי טו״ווכיט. כ
 ישראל, השתתפה בהן הקודמות, פיאהת

בד: ספ,רט ענפי לארבעה נרשמו־, היא  ב.
ל וקלי,ה כדורסל ה, שח קלה, אתלטיקה

 כפול. המקצועות משפר יהיה הם,ם מטרה.
תש אשונים,1ד, המקצועות לארבעת נוסף
 סיוף משקלות, בהרמת גם ישראל תתף

 ומירוצי־אופניים• התעמלות,
באולימ ישראל את שייצגו ם מהספורטא

 כחית ד,נ, במשלחת נשארו קודמות, פיאדות
ה קושניר, דוד מאלה אחד שלושה. רק

 באולימפיאדת שהשתתף ,29ד,־ בן אתלט
 קליין ראלף סלן ר,כזיו! הוא השני מלבורן.

 הוא בספק, עדיין מוטלת שנסיעתו והשלישי
חדשות. פ.ים הם השאר כל בן־דב. דב הקלעי

 יש־ שהצליחה היחידה המכובדת התוצאה
 האולימפיים, במישחקים כה עד להשיג ראל

 הקופץ השיג שם ,1952ב־ בהלסינקי הושגה
 בדירוג התשיעי המקום את רענן יואב למים

 ד,*;לימ־ מאז שחלפו בשנים האם העולמי.
 ישראל של סיכוייה גדלו הקודמות, פיאדות
? יותר נכבדות תוצאות להשיג
 מאוד התקדמו שטחים בכמה כי ספק אין

 שאר ספורטאי גם אולם ישראל. ספורטאי
 כך שמריהם. על קפאו לא תבל ארצות

היש הספורטאים סיכויי נשארו שלמעשה
 אפסיים כבוד של במקומות לזכות ראלים
 לאולימפיאדת, הנוסעת המשלחת ביותר.

 להגיע אינה שמטרתה ייצוג, משלחת היא
 קיום את להוכיח אלא ממש של להישגים
:הישראלי הספורט

בטור ישראל משתתפת ככדורפד, ©
 20 מתמודדות בו בבולוניה המוקדם ניר

 רחוקה הישראלית הכדורסל ניבחרת מדינות.
 כאשי ׳1954—1953 בשנים מרמתה מאוד
וב אירופה באליפות החמישי במקום זכתה
העולם. באליפות ני ר,שמ מקום
 ה־ משתתפים קלה, באתלטיקה 6
 החשוב למעשה, זהו, אתלטים. שבער, פעם

 מ־ לשלושה לפחות האולימפיים. ת במקצוע!
 עמום פנסילט, יאיר האתלטים, שבעת תוך

 סיכויים יש אדיר, ואילנה גרודז׳ינובסקי
 על ישמרו אם ר,גמר, לתחרויות להגיע

בארץ• השיגיהם
מ־ לאחד רק סיכוי יש ביטחייה, •
 טראובר, עמירם השחיינים, ארבעת תוך

הגמר• למישחק להגיע
 הסי- לישראל נשקף בהתעמלות, ס

היש המתעמלות שלוש ביותר. הוורוד מו,
 ה־ אלופת של בהדרכתה שהתאמנו ראליות,

 למקום להגיע עשויות קלטי, אגנס עולם
כבוד• של

שני רחוקים משקלות, כהרמת •
 מרון, ואדוארד כהן גזי המשקלות, מרימי

 מפותח בהן בארצות הממוצעת מהרמה
זה• ספורט

השתת־ טרם אופניים, במירוצי •
בינ תחרות בשום ישראל נציגי שני פו

 להם מבטיחים הישגיהם אולם לאומית׳
לפחות. הגמר בתחרות להשתתף

 ב־ להפתיע ישראל עשויה בסיוף, •
 לפני שגבר ואן־דלדר, דוד נציגה עזרת

בחיפה. האנגלי העולם אלוף על שבועיים
 יש־ מיועדת למטרה, בקליעה •
 הבינלאומיות התחרויות נסיון לפי ראל,

נים. האחר! בין מקום לתפוש הקודמות,
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