
□1אנש
גולדה ת8 מ2 לסקוב

 השבוע היו במדינה ביותר הכמוס הסוד
 בין :ת הע שנערכה תחרות־הגולף תוצאות

 החינוך שר לבין קיי, דגי הקולנוע שחקן
כן, אננא והתרבות,  הגולף במיגרשי א
 לפני ו 1 ביניהם, הסכימו השניים בקיסריה.
 אולם ר,מנצו מיהו להודיע לא ה&ישחק

 אחרי בהצהיו ההחלטה את עקף קיי דני
תוצ י ז מודיע הייתי ״לו ברמז: המישחק

 משלתי למשבר גורם הייתי המישחק, אות
 גרם * או מסוג למשבר . . . בישראל״

ה ־ט בקוג השבת שנוכח בעת קיי דני
 בתל־ התרבו ברבכל הפילהרמונית תזמורת

 *נדל. אידה הכנר״ה הופיעה בו אביב,
 קיי. :י ב הנוכחים הרגישו לא להפסקה עד

 ישבו ההפסקו אחרי בו, כשהבחינו אולם
למ ;, אחורנ׳ מופנות כשעיניהם הזמן כל

 ישן .י ״; . . . והקשיב קיי ישב בו קום
ה !ה שקיו במכתב כתוב היה במיטתך,״

 כותב מאיר נולדה שרת־החוץ, שבוע
לש ל הרמטב מאשר אחר היה לא המכתב

 לסקוב לסקוב. חיים רם־אלוף עבר,
 :וונתו: את המסביר פסוק להוסיף מיהר
 ־יורק, בג אסכם בבית עתה מתגורר הוא

 בעת 1להתאכ שרת־החוץ נהגה בו המקום
 בו ר הו את קיבל לסקוב שם. שהותה

 סטורי 1 גילוי . . . גולדה מתגוררת היתד,
 דויד הסופר־החוקר השבוע גילה מעניין

 נאומו מעל שהתנוססה הכותרת תדהר.
 תקף נ בן־גוריון, דויד של המפורסם

 זכירה מפא״י, במרכז לבון פנחס את
 של ; של זה היד, דומה. כותרת לתדהר
 בן־ 1־ ד,מג העתונאי בידי שנכתבה חוברת,

 רצח בפרש דנה ואשר ,1933ב־ כץ ציון
קוד ״ד,אם החוברת: שם ארלוזורוב. חיים
 לעצמו ביג׳י שאל בדיוק זה שם לכל״. מת

 . . האחרון נאומו את חיבר כאשר
ש ; אוסטרל של הלאומי חגה במסיבת

 סגריר ז בעוד דן, במלון השבוע התקיימה
 מילן מ< מיל ג׳ון בישראל האוסטרלי

 נסיות הדיפלו: בשלל בלטו כמארח, משמש
 בא־1 היתד, האחת נשים. שתי המהודרות

 סגריר ז אשת מאם, דה הונו רונית
ולרא נ שחורה בחליפה שהופיעה השוודי,

 את : אול אפורה. פרוזה עשוי כובע שה
 *שתו דווקא משכה הכללית הלב תשומת

 עצות ברית־הג בשגרירות השני המזכיר של
שהו קוטליארנקו, אנטולי בישראל,

 וב־ י חוטי־כנ שזורה הדוקה בכליפה פיעה
 מחזה של הבכורה הצגת . . . לבנה פרווה

 חפכד, הקאמרי בתיאטרון סטיוארט מרי
 ׳נוכח לבון, לפנחס ענקית אהדה להפגת
 לבדו, 1 לאחריה. שנערכה ובמסיבה בהצגה
ל2 יו! גיורא השרים גם בהצגה נוכחו  ט

א כ א  :נוח, שלא עצמם שהרגישו אכן, ו
 •יין, משה ללבון. הקהל של אהדתו נוכח
 שאין בהודיעו זו, אי־נעימות מעצמו ימנע
 וערך ההקבלה . . . להצגה פנוי יזמנו

 לבון, לפרשת המחזה עלילת בין הזה העולם
 *נה א קיבלה ההצגה לפני בקהל. ניקלסה
 :רכה מרי, תפקיד את המשחקת פורת,

 . . מרד.״ — מרי ״ללבון הלשון: בזו
 קביל ! תפקיד במחזה הממלא ידין, יוסף

 זמר: בפרשה, פרם שמעון שממלא לזה
 לי: אמ במדינה החשובים מהאנשים ״אחד

 מגיע היה כמוך, נראה היה פרם שמעון אם
 רכה שו במסיבה . . . רחוק״ יותר ר,רבד.
 ידה או בחמימות לבון לחץ ההצגה לאחר

 בת־ הבמה על המגלמת פורת אורנה של
גורלו.

^ ^
הגמדי על אמרגן

 ולי־ בסרטים רק כלל בדרך שקורה מה
 זרגן לז לאחרונה אירע אוסטריים או בודיים

 עסק ׳ רג׳ואן, דג׳ואן. ששון הישראלי,
 :מה אמני של הופעות באירגון בישראל

 סאר ו כאמרגן ניכשל בערי־השדה, זעירה
 את עימו לקח הוא לאמנים. כסף חייב

לה הזמרת  פת, לצ עימד, ונסע קא״טי עלי
 וסר בגלל שם. הופעות עבורה לארגן כדי

כמ להופיע עליזה יכלה לא רשיון־עבודה,
 ילה ממועדון־ עברה בקביעות, אחד קום
 מו־ ששהה שעה אחד, לילה למשנהו. אחד

 זה, ע׳ הופיעה בו פאריסאי עדון־לילה
 ורת מאו כבר היתה השעה רג׳ואן. התבשם

 זעו 7 במקום שנותרו המעטים והאורחים
 הם ביין. ליבו כטוב לעצמו שר רג׳ואן את

 •לם שמי רג׳ואן, הבמה. אל לגשת הזמינוהו
 זה, הו על עלה שר, ולא זמר היה לא

 רה במי לשיר. והחל המיקרופון את נפל
 את ששמע לונדוני אמרגן במקום נוכח

 זיד אליו ניגש הוא רג׳ואן. של שירתו
 !יע לה מוכן אתה ״האם חוזה. לו והציע

 ־,י- לא ששון שאל. בלונדון?״, מחר כבר
 ים־ דיי עדיין בהיותו בחיוב, מיד השיב סס,
 ;ם־ היתד, הצלחתו החוזה. על וחתם יין,

ה8 ז לעליזה, קאריירה לעשות במקום תיעה.

 הזמרים אחד הוא כיום לעצמו• קאריירה
בטל מופיע בלונדון, ביותר הפופולארים

נוס אכזבה . . . תקליטים ומקליט ביזיה
 ברגע לחבריה. מפא״י השבוע גרמה פת

 להיערך שעמד סימפוזיון בוטל האחרון
הנו על למפלגה, השייך בוסתן, במועדון

 בסיפמוזיון ישראלי? יופי יש האם שא:
 העתונאית השאר, בין להשתתף, עמדו

 זה בנושא שידיעותיה אכיר, טירה
 ניתוח שביצעה אחרי לאחרונה, התרחבו
ק והאדריכל באפה, פלאסטי ח צ ר, י ש  י
 כבן־ גם ידוע הוא האסתטי טעמו שמלבד

ר היפהפיח של זוגה מ ט. ת ר פו פ מוצי ר
ה כי טענו לבון, מחוגי אולי לעז, אי

 ממנהיגי שכמה אחרי בוטל סימפוזיון
 לוזיכוח כשרה השעה שאין טענו מפא״י

 האמיתית הסיבה אולם במפא״י. יופי על
 ישר שיצחק כיוון נערך לא שהוויכוח היא

 את שידע לפני בוויכוח להשתתף הסכים
 לו נודעו כאשר המשתתפים. שאר שמות
 . . . השתתפותו את ביטל לוויכוח, חבריו
 הצבאי הכתב השבוע זכה מיוחד לכבוד
ן (מילואים) רב־סרן הוזתיק נ ח ו  (״דובז׳ה״) י

: ג ר ב ד ל ו ומ לפיקוד בית־הספר ביטאון ג
 רביו, מיליטארי ארצות־הברית, צבא של טה

 היה הנח״ל. על שלו, ממצה מאמר פירסם
 המופיע ישראלי, של הראשון המאמר זה

החשוב. בביטאון
★ ★ ★

השנייה הדחי את הגש
 והרווקות המבוקשים הרווקים שורת אל

בק לחזור עומדים בתל-אביב, המבוקשות
 כתבתו אבירן, ברוריה העתונאית רוב
ה ובעלה, לאשה השבועון של 21ר,־ בת

בי (״סיכום דויד ),27( המזוקן משורר
 קרוב של נשואים אחרי אבירן. ניים״)
 אלה בימים השניים הגישו שנים, לארבע

 הרבני לבית־הדין לגט משותף כתב־בקשה
 האבי- מציינים זה בכתב־בקשד, בתל־אביב.

ומבק חילוקי־דעות כל ביניהם אין כי דנים,
 ללא מיידיים, גירושים להם לאשר שים

 נכבד אורח . • . המקובלות ההשהיות
היש הזוהר לנערת השנה היה המולד לחג

 ל־ עתה הנשואה ארקין, גליה ראלית
 שחקן־ :האורח במארסיי. יהודי איש־עסקים

ש קונסטנטין, אדי היהודי הקולנוע
 גליה. של האישי לידידה לאחרונה תפו

עץ־אשות גליה הדליקה אדי של לכבודו

חג־מולד אשוח

 באלבום- עיין אדי המולד. לחג מיוחד
מ תמונות ובו גליה של הפרטי התמונות

 ש־ מאחר בארץ, מאוד והתעניין ישראל,
. סרט כאן להסריט בתוכניתו .  יעל .

ישראלי. בן־זוג גם לבסוף לה מצאה דיין,
 של בחברתו יוצאת לאחרונה נראתה היא

.איינשטיין אריק הצעיר השחקן .  איש .
 גור־ אילי השחקן הקאמרי, התיאטרון
 במיתרי- ניתוח לאחרונה עבר ליצקי,

ש הסיבות אחת כנראה זוהי שלו. הקול
 הקאמרי במשרדי דומיה שוררת לאחרונה

 לתפקידה זכתה רוכינא אילנה . . .
 עולה היא בארצות־הברית. כזמרת הראשון

 סיור־תענוגות העורכת ישראלית אוניה על
 המיליונרים בפני ותשיר הקאריביים, באיים

. זה לטיול היוצאים .  נתן, אייכי .
 להפגין החלים קליפורניה, מסעדת בעל

הישראלי. לספורט אהדתו את נוספת בפעם
 חינם חמים, ומאכלים משקאות יספק הוא
ה נשיא של הכבוד תא ליושבי כסף, אין

 המדינה גביע על הכדורגל בתחרות מדינה
 הדיילות מלכת בחירת על התחרות . . .

 מוע־ בפארים. הקרוב בזמן תיערך העולמית
 הפעם, הן, זו לתחרות ישראל של מדותיה
 ויהודית יגנס, ארנה אל-על דיילות

 שכזאת •אהבה בהצגת . . . שטראוך
 סוטרת בה סצינה ישנה זווית, בתיאטרון
 של לחיו על אנסקה גיזלה השחקנית

הצ 125 אחרי תומא. תיאודור השחקן
 לחיו על כוחה בכל גיזלה סטרה בהן גות,

 השניים הלחי. טפחה תומא, של השמאלית
 על רק גיזלה סוטרת מעתה פיתרון. מצאו
 ש־ בשעה . . . השחקן של הימנית לחיו

 השתתפותם על בגאווה הודיעו ישראל עתוני
 הבינלאומית בתחרות ישראלים חמישה של

 הישראלי המתין עדיין ראדיו, להתקשרויות
 בו הפרס את לקבל כן־ניסים יאיר

 שמונה יאיר, .1959 לשנת בתחרות זכה
באילת, הדואר של הראדיו למהנדס השבוע

באלי ראשון במקום הקודמת בתחרות זכה
 הוא השבוע הגביא. ובפרס העולם פות

בניו־יורק, התחרות ממארגן מכתב קיבל
 אלה בתחרויות כנהוג כי לו הודיעו בו

 לנציגות הגביע את למסור המארגן ביקש
 שתעבירו כדי בניו־יורק, המנצח של ארצו

 בניו־ הישראלית הקונסוליה אילם ארצה.
 סירבה העולמי, מהנצחון התלהבה לא יורק

 בדואר לכן שנשלח הגביע את לקבל
רגיל.

קזלמע
סרטים

אפסי אפוס
 ארצות־ תל־אב־ב; (חן; הקרח ארמון

ה הסופרת שהדביקה הכינוי הוא הברית)
 פרבר (״ענק״) עדנה היהודיה אמריקאית

 אלסקה. — ארצות־הברית של 49ה־ למדינה
 אפוסים בכתיבת שהתנסתה פרבר, עדנה

 על הפורטים היסטוריים־לאומיים־מלודראמסיים
 ארצות־ אזרחי של הלאומית הגאוזה רגשות
המז בצורה סיפוריה את כותבת הברית,

אנציק מתוך הלקוחים ערכים יותר כירה
רגילים. אנושיים סיפורים מאשר לופדיה,

 האפוס את לרומם שנועד הקרח, ארמון גם
 למען מלחמתם ,ואת אלסקה חלוצי של

ה הטריטוריה של לארצות״הברית צירופה
 שוות כמדינה שבגבולותיה, ביותר גדולה

 אלסקה על מצולם מאמר עם גובל זכויות,
 כלכלי, היסטורי, גיאוגראפי, מאמר —

 בה היחידה בדרך האמריקאי לצופה המוגש
 בעזרת — ודיעות עובדות לקלוט מוכן הוא

באנלי. רומאן
 מושלגים, הרים קרחונים, יש באלסקה

 עליהם סלומון, דגי — ובעיקר אסקימוסים,
 השולה המדינה, של כלכלתה מבוססת

 תבל ארצות יתר מכל סלמון דגי יותר
 של יסודותיו גם הם אלה יסודות יחדיו.
 שלושה המקיף האפוס מושתת ועליהם הסרט
ימינו. עד הראשונה העולם ממלחמת דורות

 ריצ׳ארד וקפואה. משומרת הנאה
 טיפוסים, שני מגלמים ראיין, ורוברט ברטון

 לחלוצי אופייניים להיות מאוד המשתדלים
 המגיע קארייריסט, הוא הראשון אלסקה.
 אותו. ועושה כסף לעשות כדי לאלסקה

 הוא סלמון לשימורי בית־חרושת מפועל
ומכ בתי־חרושת של אימפריה לבעל הופך
 לארצות־ המדינה של לצירופי■ מתנגד רות,

בעס לפגוע עלול שהדבר כיוון הברית,
קיו.

 האידיאליסט, הוא זאת, לעומת ראיין,
 אסקי- אשה לו הנושא שוודי, ממוצא דייג

 השוררת הגזעית ההפלייה למרות מוסית
 לצירופה הנלחם לפוליטיקאי והופך בארץ,

לארצות־הברית. אלסקה של
 השניים קשורים ביניהם, הניגודים למרות

 יחד, עובדים הם חייהם. ימי כל הדוק, קשר
 1)0ג׳ונ (קרולין הנערה אותה את אוהבים
ו יחד, ומתים לזה זה נישאים ילדיהם
 מביאה לשנים משאירים שהילדים הנכדה
 שניהם שבעצם להכרה ימיהם באחרית אותם

אלסקה. — אחת מטרה למען פועלים
 בלתי במידה מלאכותי הוא עצמו הרומאן

 וב־ שבעולם הצרות שכל מאחר סבירה,
 לעומת לשניים. דוזקא מתרחשות אלסקה

 — העלילה של האמיתית הגיבורה זאת,
 תפקיד בסרט ממלאה — עצמה אלסקה

 יכול שבעצם לסיפור, תפאורה של משני
 מעט אחר. מקום בכל גם להתרחש היה

 משולבים הצפונית המדינה של הנופים
לעלי קשר ללא בלטי־טבעית, בצורה בסרט

באולפני־הוליבוד. מצולם רובו ואילו לה
 הנאתם את מקפיא הקרח ארמון של האפוס

הצופים. של ורגשותיהם

ך תדרי
 בערי זח בשבוע המוצגים הסרטים ואדה

: לראותם ממליץ הזה העולם אשר הארץ
ה ס ל ט  מלינה תל־אביב) — (זמיר מ

 על יווני בסרט וסוערת טבעית מרקורי
באר. זמרת של מוסר־האהבה

ת • מ א  ברי- תל־אביב) — (מוגרבי ה
 ורו־ בורחת ושוכבת, אוהבת בארדו ג׳יט

 ■סותר, י! על קלוזו ד,נרי של בסרט צחת,
המשקיף של לגילו בהתאם האמת של

 (הוד-תל-אביב; מייק לייק איי •
 קומדיה חיפה) —פאר ירושלים; —תל־אור

 יהודי. בהומור נשואי־פספורט על ישראלית
 זינגר וגדעון ברלינסקי זאב לנצט, בתיה

פריי. פיטר של בסרטו
אופיר-תל- ופראים תמימים • ) 

 של אורחות־החיים ושאר חיי־המין אביב)
קודיך. אנטוני מאלף. בסרט הקוטב, אסקימוסי

 (הבירה דוברה לה דה הגנראל •
 לגיבור־מח־ הופך ופחדן נוכל ירושלים) —

 של בסרטו סיקה דה ויטוריו איטלקי. תרת
רוסוליני.

 ילדת־ חיפה) — (הדר ראיה עד •
 ידידות- על מתח בסרט מילם היילי הפלא
 שחייו רוצח לבין קטנה ילדה בין אמת

בה. תלויים
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