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 תתקיים הסוכות חג לרגל

 20/60 הפיס מפעל הגרלת
 (במקום 4/10 שלישי ביום

חמישי) יום
האחרון לרגע תחכה אל

לביא דליה עם:
זוהר 'אורי •
נאמן הלל •
איזנברג מישה •
קוטלר עודד •

 ארצית בכורה הצגת
בקולנוע

״ארמון־דוד״
תל־אביב

הזוהר.״ נערת
וטווזג??\ז1 .אידה וזי

 ידגע ו1לר\ל י גגהרגן להיוון
 הנובנוי, ביופיו* לאטווז וי טולא

 אוזון כל לכ\ רב. הוא אפילו
 וזה את ז?ך0ג לשפר תטותדלת

 תאתוו. ותוט טוות טזהגובט
 טול הטוכיתים הפגוזית אתר

 וזיותר טויטר הוא צוו1א וטוות
בגות\.
 גורנו להיות יתרל זה פגה
 ברים־ הטויתוטו תרגט תפריט
 התטו־ התטוובת, ה!ןרת קרטן,

 ראוי. בלתי טויטר להרת!\ת תטו
 רבות. בתכונות תצתיי\ וה ;זרת

 ופטו־ ותהיר פטוות בו הטותוטו
 דיסקרטן ביותר. יטילה לתו

 ותל? נ?י הטור את תטואיר
 נטית רית גת לדיסקרטן ־.,בתטו

 אותו -התטוובת, לבוטות הורות
ייצורו. בתהליך תותיפית

 בלתי טויטר להרת?ת לכך
דיםקרטן. ובתר —. רצוי

 י קליאו, תוצרת
ביתיות. תטברות

!

 מאחל החושה לשנה ברכות שפע •
ה הגברים הלבשת כוהנות זיקטור,

 רחוב בתל־אביב, ויקטור אלגנטית
 זה שחזר מוגרבי) (ליד 6 בן־יהודה

 תמצאי ויקטור אצל מאירופה. עתה
 ביותר הנאה המתנה את לבן־זוגך

 חולצות, של חדישים מודלים לחגים:
וצרפת. מאיטליה וסוזדרים מכנסיים

אולימפיאדה
ק הנדוד□ תו שי ל

מרו השבוע שהגיעו הראשונות הידיעות
 השניה על המשותקים, מאולימפיאדת מא,
 השני במקום שזכתה ישראל, משלחת של

 ובמקום מטר, 25 למרחק גברות במשחה
 הוכיחו, לגברים כדור־סל במשחק השלישי

 יותר ישראל של המשותקים שד,ספורטאים
הבריאים. מהספורטאים בריאים

ה את לסכם היד, כשאפשר השבוע,
 הבריאים, הספורטאים של הכרוני שיתוק
יש ספורטאי שהשיגו שהתוצאות התברר

 טובות אולי היו רומא באולימפיאדת ראל
המאה: בתהילת לשימוש

היש השיא את שבר פנטילט יאיר •
 .1:54,7 של בזמן מטר 800 בריצת ראלי

באולימ לנצח פנטילט הירי יבול זו בתוצאה
 שם בארצות־הברית, לואיס סנט פיאדת
 1908ב־ .1904ב־ 1:56,0 של תוצאה הושגה

 יותר: טובה תוצאה הושגה כבר בלונדון,
1:52,8

 1500ב־ היה פנטילט של השני השיא •
 במדלית זוכה היה פנטילם .3:59־8 מטר:
 שנים, ארבע כעבור .1908ב־ בלונדון הזהב

.3:56,8 של תוצאה הושגה כבר בשטוקהולם,
 מרחק את רץ גרוז׳ינובסקי עמוס ס
 עש-רית שניות, 11,1 של בזמן המטר 100

 הנשים: בין המנצחת של משיאה פחות שניה
 מזה גרוע הישג האמריקאית. רודולף וילמד,
הרא באולימפיאדה ,1896 בשנת רק הושג
 כבר הושגה בפריז 1900ב־ באתונה. שונה

שניות. 10,8 יותר: טובה תוצאה
 היה שניות, 21,8 מטר, 200ב־ הישגו •
.1900ב־ לנצחון טוב

 עם לנצח היה יכול אריאל גדעון @
ב רק ברומא כדור־הברזל בזריקת הישגו

 כבר 1904ב־ .1900ב־ פריס אולימפיאדת
יותר. טובות תוצאות הושגו

 היה יותר מתקדמים השגים שהשיג היחיד
 בזריקת ברומא הישגו עם כי פיינברג, ברוך
 לנצח היד, יכול מטר 68,24 למרחק כידון
 ,1928ב־ אמסטרדם באולימפיאדת אפילו

 מטר. 66,60 של מרחק לנצחון הספיק שם
 תוצאה הושגה כבר בלוס-אנג׳לם, ,1932ב־

מטר. 72,71 של

אגודות
חורגים בני□

 שיהיו תלויות הבלתי הקבוצות שתי אל
 בני־ידיגדה לכדורגל, הלאומית בליגה השנה

 קבוצה הקרובים בימים תצטרף ושמשון,
 קבוצה זו תהיה לא שלישית. תלויה בלתי

 כה עד קשורה, שהיתר, יפו, מכבי חדשה:
עצמאית. לקבוצה תיהפך מכבי, למרכז

 שבועיים, לפני התקבלה כך על ההחלטה
היפו האגודה חברי 700 של כללית באסיפה

ש להחלטה הסיבה ואוהדיה. שחקניה אית,
 הלאומית, בליגה הכוחות מאזן את תשנה

מהא אחת לכל קבוצות ארבע בה תשאיר
 בית־ קבוצה והפועל, מכבי הגדולות גודות

קשו היתה תלויות׳ בלתי ושלוש אחת רית
לירות. אלפים שלושת של בהמחאה רה

טוע הגמל,״ גב את ששבר הקש רק ״זהו
 במסירותם הידועים יפו, מכבי אנשי נים

 ״הצרות שלהם, הכדורגל לקבוצת הנלהבת
 לא היפואים, לדברי שנה.״ 12 זה נמשכות

המדי הקמת עם נוסדה מאז קבוצתם, קבלה
 הקשר מכבי. ממרכז כספית תמיכה שום נה,
בלבד. ארגוני היה המרכז לבין הקבוצה בין

ש א ר ר עי ם. ת ר  נדמה כשנה לפני ת
 חיים לאגודה. המרכז ביחס מפנה שחל היד,

 כראש־ ממשרתו אז הורד שטרם לבנון,
 חד הענקה לאגודה העניק עירית־תל־אביב,

 לירות. אלפי שלושת של בסכום פעמית
 בלבד. מאתיים הגיעו האגודה לקופת אולם

 דרכו מכבי, במרכז נשארה הסכום שארית
ההמחאה• עברה

מא את החזירו נעלבו, הגאים היפואים
 לבית־המשפט. לפנות איימו הלירות, תיים

 האגודה לבין המרכז בין אז שנערך בבירור
 לבנון חיים הודיע ראש־העיר, בנוכחות
בל יפו למכבי נועדה ההמחאה כי בפירוש

לתעודתו. נמסר לא הכסף אולם בה
כשבו לפני מכבי למרכז התברר כאשר

 הקולות עשרה את לאבד עומד שהוא עיים,
הו הכדורגל, בהתאחדות מכבי קבוצת של

 האגודה, באסיפת המרכז נציגי שני פיעו
 הודיעו הם הפרישה. על החלטה למנוע ניסו

ישו והיתר לירות 750 כבר נמצאים שבכיסם
 בו היה לא זד, סכום אולם בתשלומים. לם
 לא הם היפואים. של עלבונם על לכפר כדי

 בישיבתם. להשתתף המרכז לחברי הרשו
מכבי. יותר איננו יפו מכבי

ראשון!״ ״רה ״ח״ם
 ׳ט ז נא בישראל, התורכי הכת מיופה

 של לכבודו מסיבה השבוע ערך אוציטום,
 באנקרה, החדש הישראלי הכה מיופה
ש דמשק* יליד משה׳ ).34( ששון משה
 ,22 בן בהיותו כבר החוץ למשרד הצטרף

 אליהו באיטליה ישראל שגריר של בנו הוא
 האדם ״אני במסיבה: משה התוזדה ששון.

 עושה הוא שכאשר החוץ, במשרד היחיד
אתם ״מה :לומר יכול אינו שגיאה
 . . . דיפלומט?!״ היה שלי אבא רוצים,
 ראש של מזכירו גם נוכח מסיבה באותה

 להופיע נוהג שאינו נכון, יצחק המשלה,
 מסיבות מתעב (״אני דיפלומטיות למסיבות

 שמשה משום ממנהגו חרג נבון קוקטייל״).
 מיהר המסיבה אחרי מיד האישי. ידידו הוא
 הארץ, מן יציאתו לשם התעופה, לנמל נבון

כמת לקח אותם זמנים, היו תקליטי עמום
 מותר כבר עתר, . . . בניכר לידידיו נות

ה הגאנאי המסחר שר כי לגלות ל כ מ  קו
לי, כ  בא לא בישראל, לאחרונה שביקר אג

 הידידות קשרי את להעמיק במטרה ארצה
 מטרה לשם אלא לגאנה, ישראל בין והמסחר
 שיטפל מומחה לולן למצוא יותר: פרוזאית

מאמ אחרי שלו. הפרטי התרנגולות במשק
 את לקחת האורח, המסחר שר הצליח צים

 שליד מבית־ינאי ברנשטיין, ישראל הלולן
.הפרטי כלולנו שישמש כדי כפר־ויתקין, . . 

 קוראי למשפחת שנוסף חדש קורא על
 שגריר שהיד, מי לאחרונה סיפר הזה, העולם
ב ישראל שגריר וכיום בליבריה ישראל
 עוקב יבור שגילה כפי יכור. חנן ניגריה,

פר אחרי טובמן ויליאם ליבריה נשיא
 הישראלים מידידיו מבקש הזה, העולם סומי

 טובמן כשקרא מתוכו. קטעים עבורו לתרגם
 פרשת אודות הזה העולם מגליונות באחד
 אהרון של לאשתו שאירעה האונס נסיון

 הליברי הכה מיופה שהיה מי ריכס, גי
 שעזב ריבם אגב, מאוד. התכעס בישראל,

מ שהוחזר אחרי הדיפלומטי השירות את
 האחים חברת בשרות עתר, עובד ישראל,

 מתקופת זכרונות . . . באפריקה מאיר
 ראש החג ערב העלה העצמאות מלחמת

 כי שנזכר בן־גוריון, דויד הממשלה
 שהיה מי את אליו קרא נצרת כבוש לפני

 לסקוכ, חיים הכבוש, על האחראי המפקד
 באיש תירה בעצמך אתר. ״חיים, לו: ואמר

 או קדוש במקום לפגוע שינסה הראשון
 אחר מסוג במעשיה . . . בנצרת!״ באשד,
 סהר, יחזקאל שקר בעדות הנאשם נזכר

ב שנה שלושים לפני טייל כיצד שסיפר
 הצייר עם יחד פאריס של הפשפשים שוק

 שיער בעל אז כבר שהיה כ״ץ, מאנה
 חשב אחד ״רוכל סהר: נזכר מגודל. לבן

 כאשר . . . שלי״ האמא הוא כ״ץ שמאנה
 יוסף דב היהודית הסוכנות גזבר הוריד
לתיאט הסוכנות הקצבת את שעברה בשנה

 הסכום׳ למחצית ל״י אלף 25מ־ הקאמרי רון
 עמו. להפגש התיאטרון הנהלת ביקשה
 ה־ בחיספוס לתיאטרון יוסף הד״ר השיב
 השנה זמנכם!״ על חם ״אני לו: אפיני

 עם להפגש שוב הקאמרי הנהלת ביקשה
 על חסה אינה כי לו כתבה יוסף, הד״ר
 ״לסוכנות הפעם: יוסף דב השיב זמנה.

מאשר חוץ לאומיות משימות עוד יש
תיאטרון.״

★ ★ ★
שא ו־ויה שנית! תנ

 השנה שלחה מקורית טובה שנה גלוית
סילצר־ואלדר, נורית בארץ לידידותיה
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השבוע סאך9 |
משה חרס הדתות שר • |
 לא מדוע לשאלה בתשובה טולידאנו ן
 נשארת ״צרפת הצרפתי: דרכונו על ויתר 1
צרפת!״ זאת בכל *
כרית־הממך ממשלת ראש • §
בתשובה כרושצ׳וס, ניקיטה צות ן
 פעם עוד ידבר אם עתונאי לשאלת ן
 עשר עוד אפילו ״אדבר או״ם: בעצרת |
 תוצאות את להצדיק עלי כי פעמים, !
שלי.״ הנסיעה 1
כף דויד הממשלה ראש • ן
 הולך בארץ אדם כל ״כמעט מדיון: 3
 סינימאית הכי הארץ זו — לסינמה §
בעולם!״ !
מפא״י מזכיר מנדל, מנחם • ן
 מפלגתו: של פומבית באסיפה ברמת־גן, 1
ב־ פעם יוותר במפא״י פעיל כל ״אם §
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