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ת לי תני ך א ת ב ה א
וויידמן גי׳רום מאת

ה בכרך האדם של בדידותו
ש הנפשי הרקע הוא מודרני,

 ״תני של היריעה נרקמת עליו
היצי אחת — אהבתך״ את לי

 היריו־ הסובר של המעולות רות
 ג׳רום המפורסם די־האמריקני

וויידמן.
 משכנע ומרתק, מסעיר רומן
 מפליאה באמנות חושף בכנותו,

 איש־הבד־ של תהומות־הלב את
 יוצאת נפשו אשר המודרני, כים
שבאהבה. העמוקה הריעות אל

הראשית: ההפצה
 ,60 אלנבי רח׳ מזרחי, מ.

תל־אביב — 64755 טלפון

בניו־יורק פליישר רות
תשואות ים — הווים למלכת

אנשים
השרי□ הצגת

 המפלגה הנהלת ישבה האחרון רביעי ביום
 לרשי־ המינויים מדוכת על הלאומית הדתית

להח יכלו ולא וישבו ישבו לכנסת. מתה
 משה חיים הפנים, שר קם לבסוף ליט.

 צריך אני מצטער, ״אני והודיע: שפירא/
 הסתיימה הישיבה אכסודוס.״ לסרט ללכת

 אכסודוס למניעת אכסודוס הסרט גרם וכך
 הרשימה מתוך המפלגה מאנשי כמה של

 כן־גוריון, דויד לראש־הממשלה, . . .
ה אחרי הסרט. של מיוחדת הקרנה נערכה
 שראה: מה על דעתו את ביג׳י הביע הצגה,

עובד מבחינה אי־דיוקים בסרט יש כי ״אם
 זה הרי מדי, ארוך קצת הוא כי ואם תית,
 לראש־ סמוך שישבו אלה רב־רושם.״ סרט

 להתפעל רק יכלו ההצגה, בשעת הממשלה,
בשבו להעיד מוכנים הם שכן זו, מהצהרה

 שעות רוב במשך נימנם הממשלה שראש עה
למוזמ הצגת־הבכורה אחרי . . . ההקרנה

 שלו הבכורה שהצגת — זה סרט של נים
 נערכה — יולי בסוף רק תיערך לקהל

 הוזמנו לשם דן, במלון מפוארת מסיבה
 50מ־ לשלם בידם שהיה האנשים אותם כל
 המוזמנים בפני כרטיס. עבור ל״י 500 עד

 כרזת דמויית ענקית, מרציפאן עוגת הוצגה
 לבשו הנוכחים כל הסרט. של הפירסומת

 רק בלט זה רקע על כהה. תלבושות־ערב
 מרופטים במכנסיים שהופיע אחד, אדם

 משה החקלאות, שר — פתוחה וחולצה
 להצגת־ המוזמנים יתר בין . . . דיין

 בן־אמוץ, דן ביחוד התרגש הבכורה
 הוא בו הקצר לקטע בקוצר־רוח שציפה
 בו ברגע בדיוק אצ״ל. כאיש בסרט מופיע
 דן: צעק הסרט. נקרע הבד, על דן נראה
 את לי עשה קישון בטח סבוטאג׳ה! ״זוהי
בישי דן נראה הסרט, שחודש אחרי זה!״

הס מיטה. מעל מדלג כשהוא המחתרת, בת
 אני אותי. לקחו זה ״בשביל בן־אמוץ: ביר

 בשיטת־ . . . מיטות!״ על לקפיצה מומחה
 לאחרונה השתמש במינה מיוחדת תעמולה

 אפ״ גן־שמואל, קיבוץ איש מפ״ם, עסקן
 בפני להופיע צריך היה הוא ריינר. דים

 פרס. שמעון עם יחד בטכניון, סטודנטים
 נאום לשאת ריינר החל בא, לא שפרם אחרי

 מדיניותה את ביותר משכנעת בצורה תקף בו
משוכ כימעט הסטודנטים כשהיו מפ״ם. של

 אחת הרם בו שני, בנאום ריינר החל נעים,
 מפ״ם. נגד קודם שהשמיע הטענות את אחת
ה הויכוח היה ״זה הסטודנטים: אחד אמר

בחיי״. ששמעתי ביותר סוער

★ ★ ★
עתוגאים רווח•

 גרם עורכי־הדין, חבריו, בקרב להפתעה
שמו משה התל־אביבי הפרקליט השבוע

 בית־המשפט באולם נוכח הוא קוכלר. אל
נע כאשר לאם, ןז0יו השופט של המחוזי

 המפלגה בין למד האות על הקרב שם רך
 אחרי מיד תימנים. לקבוצת הליבראלית

 קובלר של תורו הגיע זה, משפט שהסתיים
 אותו שאל כאשר השופט. בפני להתייצב

 ״שמי קובלר: הודיע לשמו, לאם השופט
 העיר קובלר,״ ששמך לי ״נדמה קובר!״

ה ״אבל העורך־דין, הסביר ״כן,״ לאם. לו
 . . . למד״ האות את לי גנבו תימנים

 נעמן לציון, ראשון עיריית ראש סגן
 ל״י 100 להפריש צריך היה שקולניק,
 לשלם כדי האחרונה החודשית ממשכורתו

ה גולדשטיין. דב מעריב לכתב אותן
 אלא פירסומת, תמורת נעשה לא תשלום

ב־ ברגל. הליכה יותר: פשוט דבר בגלל

 רמת־גן באיצטדיון שנערך האחרון מישחק
 ניב־ לבין סאנטוס הברזילאית הקבוצה בין

ו שקולניק נסעו פתח־תקודה־ישראל, חרת
 ליד בפקק־תנועה נתקלו יחד, גולדשטיין

 העיר ברגל,״ ללכת יותר ״כדאי עלית. צומד
 אתה זה, את עושה אתה ״אם גולדשטיין.

 העתונאי שקולניק. אמר ל״י,״ 100 מקבל
 ברגל לאיצטדיון הלך פעמיים, חשב לא

 ועל גולדשטיין על מדברים כבר אם . . .
 כדורגלן גולדשטיין*/ יוסף אז כדורגל,

 קבוצת עם השבוע שיצא תל-אביב, מכבי
 נמצא הברית לארצות פתח־תקוזה־ישראל

 נמצאת בת־עמי, אשתו, מאוד. עדין במצב
 בכל ללדת עשויה האחרונים, הריונה בימי
לר כדי כחודש להמתין יצטרך יוסל׳ה רגע.
. בתו או בנו את אות .  שאול רב־סרן .

ר, כ  תל־ בבית־דפוס לאחרונה, נתקל כי
 דיפדף אתגר, הדו־שבועון בעובדי אביבי,
 ״זוהי להם: ואמר העתון מגליונות באחד

 ואנחנו לשלום דואגים אתם עבודה. חלוקת
תיאט איש ינאי/ מאיר . . . למלחמה!״

 מאוד. זועף לאחרונה מתהלך זוטא, רון
 משיב: הוא מה, שום על אותו כששואלים

 קח־ להציג ימשיך הקאמרי התיאטרון ״אם
 בשניים, נדנדה כמו מיעוטי־משתתפים זות

 יצטרך זוטא תיאטרון אז הבית, וסוכן
 אורח . . . ובן־זזור״ ספארטאקוס להציג
 הכושי הקולנוע שחקן — בישראל צפוי

 פואטייה. (״הנועזים״) סידני הנודע,
 בתחילת לישראל יבוא שהוא לוודאי קרוב
החדש הקולנוע לפתיחת ספטמבר, חודש

 הקולנוע, של מנהלו רון. קולנוע — בחיפה
ש גראנדיוזית פתיחה מתכנן אשל, חיים
לצופים. מתנות של שפע גם תכלול

★ ★ ★
הגירושים עונת

 חם גם נעשה החמים, ימי־הקיץ בוא עם
 של השנתי והמחזור נשואים, זוגות להרבה

 הדוגמנית, מזורז. בקצב מתחיל הגירושין
ב עתה השוהה כרכן, יעל האופנאית,

 ומנגן- התיפאורן מבעלה, נפרדה פאריס,
 זמן לפני נישאה לו גרינברג, אדי הג׳ז
נש הזוג של הגדול המשפחתי הכלב קצר.

 היא אחרת מתגרשת . . . האשד, ברשות אר
 (ביזמן), קורן כרמלה הישראלית, הזמרת

 הבמה מנהל הוגן, לג׳ימי נשואיה אשר
התרג עוררו באלט, פסטייבאל הלונדון של

 עתה שוהה כרמלה שנים. מספר לפני שות׳
 עומדת ומקליטה, מופיעה היא שם בגרמניה,

 עד לישראל, אחדים חודשים בעוד להגיע
. הגט את לה יתן שבעלה .  ישראלית זמרת .
 ודאי היתד. נשואה היתד, שאילו אחרת,

 נפרדה היא קאשי. עליזה היא מתגרשת,
 כדי לאירופה במיוחד בזמנו שיצא מארושה,

 לה שערך אמרגן, בדמות מהזאב להצילה
 קשר שום בלי בצרפת. הופעותיה סיבוב את

ל בקרוב לצאת עליזה עומדת זו, לפרידה
 משפט הוא זו לנסיעה הגורם ארגנטינה.

 ארגנטיניים, צלמי־טלביזיה של צוות אייכמן.
 עליזה, על עין שמו למשפט, במיוחד שבאו

ה בטלביזיה להופעות חוזה על החתימוה
. שנה כחצי שם תשהה היא ארגנטינית. . . 

 הבלעדית בזכותם הם השנה שהגירושין נראה
 הוא ברשימה בתור הבא שכן הזמרים, של

 מאשתו, שנפרד כרמן, כני הזמר־מלחין,
 שהתחתן, אחרי . . . בקרוב להתגרש עומד

 גורכיץ, עמיקם התנ״ך, קריין החליט
 עורך- כקריין, לתעסקויותיו והוסיף להתבסם

 הראשון, הספר המו״לות. את גם ואמרגן דין
 ספר יהיה לאור להוציא עומד הוא אותו

 שירים יפורסמו בו חפר, חיים של שיריו
 הכרך העצמאות. מלחמת אחרי חפר שכתב
 חפר . . . למנגינות מילים בשם ייקרא

ה במועדון שהעסקים למסקנה הגיע גם
 יכול והוא שוטפים, שותף, הוא בו חמאם,

 לסיור בקרוב לצאת עומד הוא להזניחם.
 מיפאן, חיים כשיחזור . . . ביפאן ארוך

 תוכנית לשבועיים, אחת בחמאם תיערך
 בה אחת, בסירה שלושה בנוסח מיוחדת

 קשת סילכי גם וחיים, דן מלבד ישתתפו,
 לתוכנית: המוצע השם אגמון. ויעקכ
 פליישר, רות . . . לצרכן המשמיץ

הדוג במשלחת שנסעה ,1960 המים מלכת
הצ שם קוצרת הברית, לארצות מניות

 למשלחת שחברותיה בעוד רבתי. לחה
 בארצות־הברית, רותי נשארה ארצה, חזרו

המגבית. עבור ובנאומים בטלביזיה מופיעה

גולדשטיין. דב של קרוב לא

חגסבוע <!י10פ
 על אייכמן, במשפט שהעיד מוסמנו, מיכאל האמריקאי, השופט •

 גולגולת בתוך עמוק השקועות נחש, של זגוגיות עיניים עם ״אדם אייכמן: אדולף
הקלף.״ מגוון עור בחוזקה מתוח עליה מפחידה,

לארץ זה אדם עלה ״אליו :גולדמן נחום הד״ר על כן־גוריון, דויד •
ערב.״ צבאות חמשת של פלישתם את לנו חוסך היה אולי שנה, 13 לפני
 יש כיצד המפלגה לחברי המסבירה מפא״י, של הספדה חוכרת •

 זה אנשים. עוד כשיבואו כיסאות להוסיף שתצטרך ״מוטב מסיבות־בית: לארגן
 נאלץ ואתה תפוסים הכיסאות כל אם רבה. חשיבות בעל אך פשוט, טכני עניין

ראשונה!״ הצלחה כבר זו הרי שהכנת, אלה על להוסיף
 בישראל: הקולנוע למבקרי פרמינג׳ר, אוטו ״אכסודוס״, במאי •

הכרטיסים.״ למכירת יעזור רק זה גרוע. שיותר מה ״כיתבו
 בחצר שלו, הפרטי העתיקות אוסף בחנוכת דיין, משה החקלאות, שר •

 אחרת החסינות. ממני תוסר שלא כדי לכנסת לה,בחר מעוניין ״אני החקלאות: משרד
שלי.״ מקצועיות הבלתי החפירות בעודן אותי יעצרו
 לא לאוצר: זר מטבע אי־מסירת באשמת לדין שהובא בעת פרקש, נהמן •
הכסף.״ את למסור יכולתי לא לכן האוצר, שר את לפגוש הכבוד לי היד,

1241 הזה העולם


