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 שעה באותה שהיתר■ האניה, עם להתקשר
מארצות־הברית. בדרכה איטליה, בקירבת

 בישרה קלה, שעה תוך שהגיעה התשובה
 ו־ ולנוסעים באניה, התרחש לא מאומה כי

שלום. לאנשי־צוותה
 ליד התקבצו בבוקר, למחרת זאת, בכל

 הגיעה שהשמועה נוספות, נשים הנמל פתח
 המשטרה לתחנת פנו הן לאוזניהן. גם

 דובר אל שוב צילצל ומפקדה המקומית,
 ״אם לפניו, התחנן האמת,״ ״מה חברת־השיט.

 אך כך!״ על שתודיעו מוטב משהו קרה
קרה!״ לא ״מאומה זהה: היתד, התשובה

 בו השישי, ליום הכל חיכו בקוצר־רוח
 כשירדו רק לנמל. להגיע האודר, עמדה

ל התברר ואנשי־הצוות, הנוסעים אחרוני
בלבד. שמועה זו היתד. אכן כי כולם

 לא ציס לאנשי אולם חדשות. חדשות
 את לברר החליטו הם מנוח. הדבר נתן

הזדונית. השמועה מקור
הת התעלומה. סוף־סוף נפתרה השבוע

 ביום האזין בחופשה המלחים אחד כי ברר
 צוטטו בה בקול־ישראל, לחדשות הרביעי

 החוק להצעת בקשר שר־ד,משפטים דברי
 שאפשר לכך לדאוג מקררים יצרני המחייב

מבפנים. גם לפתחם יהיה
 סטטיסטי, מספר השר נקב השאר בין

אנשים ארבעה נחנקו ״בישראל כי ציין
 הקשיב שלא המלח, במקרר.״ נלכדו כאשר

ה (אמית ״בישראל כי הבין בתשומת־לב,
 במקרר,״ אנשים ארבעה נחנקו נוסעים)

 הידיעה את הימאים לנשות שהביא והוא
המסולפת.

תזלדות
מן ר ף ־ כו סו

 היה )1185( הזה העולם שפירסם הסקוס
אי־פעם שראו המרחקים הסיפורים אחד
 אדולף לכידת אחרי בלבד שבועיים אור.

 הזה העולם גילה ,1960 במאי אייכסן,
 עוד חשוב נאצי־נמלט של גורלו את

היטלר, של סגנו בורמן, מארטין :יותר
הנאצית. במפלגה 2 מם׳ והאיש

בורמאן של זהותו :הסנסציוני הגילוי
 אליו בדרום־אמריקה, רופא על־ידי נתגלתה

 בורמן שיגרתי. רפואי לטיפול בורמן בא
!גרמני היה זה שרופא מפני בו בחר
הרופא יהודי. גם שהוא ידע לא הוא

 יהודי ארגון של שליחיו עם התקשר
 מאחר :ההוראה אח לו נתן וזה מסויים,
על־ידי בהעדרו, למוות נידון שבורמן

 ללכדו טעם אין בנירנברג, ביתק־,משפט
להמיתו. יש אלא לישראל, ולהביאו

זרי בעזרת בהדרגה, זאת עשה הרופא
 על הרופא חתם בורמן מת כאשר . קות.

 היטלר, של סגנו כי שקבעה תעודת־פטירה,
ממושכת. ממחלה מת בדוי, שם שנשא
ת טן. מ ר ס לחעולם שהגיע הסקופ, מ

 והמוסמכים הכמוסים המקורות מאחד הזה
 במשך אולם גדול. רעש עורר ביותר,

 וקול בארץ העתונים עורכי צדו חודשים
 בורמן כי שאמרה ידיעת־סרק כל ישראל

לאחרונה. חי נראה
 ובראשה העתונות, כל הביאה השבוע

 הידיעות סוכנות של ידיעה ׳ישראל, קול
 :הלשון בזו מבואנום־איירס, הצרפתית
 ומועמד־ליו־ סגנו לשעבר בורמן, ״מארטין

מוס כך על מת. היטלר, אדולף של רשו
 בבואנוס־איירס... מהימנים מקורות ,רים

 15ב־ בורמן נפטר אלה מקורות לדברי
 בירת באסונציון, מסרטן, 1959 בפברואר

פאראגוויי.״
 לגילוי ביותר הקרובה הידיעה זו היתר,
 מן לא כה. עד שהתפרסמה הזה העולם
מפו ידיעה אף תבוא בקרוב כיי הנמנע,

 בעזרת — שתאשר יותר, ומוסמכת רטת
הסנס הסקופ את — ומיסמכים שמות
הזה. העולם של ציוני

החי
 בירושלים, טוס: משמן שן טוס

ל שניסה אלמוני בפני סטודנטית התגוננה
 על • • • משיניה. אחת שברה תקפה,

הו בתל-אביב, : הגפדאות ועל הנסים
 בחנוכה עורכת שהיא חברת־תיירות דיעה

 שטיול בחגיגיות הבטיחה לקפריסין, טיולים,
 נשף־ וגם חג־המולד את גם יכלול החנוכה

 בירושלים, נ ניטי״ההרמון . . . סילבסטר
 לשלוש נשואין באשמת לדין גבר הובא
 — שמו למרות הורשע בבת־אחת׳, נשים

ד״1נרז״ . . . סולטן הי *ז  בתל־אביב, נ נ
 ניידת, על הועלה בעודן־תקיפה, צעיר נעצר

המקום. מן התרחק בה, לנהוג התחיל

שואדת: דודן דוה

תחתוני

 היוברס סנאטור רוזבלט, אלינור כמו שים
 לא אם רודן, וזיווה מבויה, תום האמפרי,

לכם. איכפת
 בדלת אותי שקיבל למשעי המגולח הכלב

 מצמר סוודר דווקא לבש ,643 המסומנת
 הבז׳ חליפת בננה. בגוון — 1ו16\5ז 1,0014

 מצויין. אותו תאמה לידו, שעמדה זיווה, של
 מהזוג פודל. והוא מונטי, להכיר: בבקשה

 של האיפור אבל יקר, גיבנשי בושם נדף
מודגש. פחות היה מונטי

★ ★ ★
סדב עם ראיון

ם

 יהודי לי תביאו אם פרס, לכם תן ♦4•
הגיאומט הגוף על שמע שלא אחד טוב

 ניפחו, רוחבו, אורכו, על זיתה. ששמו רי
וצה״ל. אהבה אהבה, על שלו הפילוסופיה

 את אישית להכיר הכבוד היה דתקא לי
 קטנה אז הייתי שלה. בעידן־העירום זיתה
שח להעריך ידעתי ולא רצינית, לא מדי,

כמובן. שונה, המצב עכשיו אופי. קניות
 את בה להחרים החלטתי דן של במעלית

לדברי הנוגעות והתשובות השאלות בל
 הרודני. לאינסטינקט לסרטים, למין, י,ימים,

 איך אחת: מעשית שאלה עניינה אותי
 מורכב ממה זיתה, הקונסטרוקציה בנויה
 מיבנה להיות עולה כמה משקלו, מר, הגוף,
ה את קצרות: במילים זמן? כמה כזה,

 לכמה יעזור שהדבר אפילו יתכן נוסחה.
חשבתי. חלומן, את להגשים ישראליות נערות

 ה־ לפני השישית בקומה נעצרה המעלית
לי 90 חדרים, שני דירת •זסזתט^. 81ג1;)6

אי רק עכשיו עד שאיכלסה ללילה, רות

ל איכפת לי היה שלא היא אמת ך!*
 מבברלי־הילם. כלב גם שינוי לשם וראיין !

 לרסיסים מאתיי את ניפצה הכוכבת אולם
 המלון. עובד עם לטיול אותו כששלחה

 בלט לא וזיתה מונטי שעל לעצמי ציינתי
 רגע היה וזה שומן. של מיותר סנטימטר

 על שומרים שניהם אם אותה לשאול מתאים
דיאטה. אותה
 תחליטי!״ מונטי, על או עלי שכותבים ״או
 לא עוד שמונטי מפני בצדק, היא, פסקה
 אבל פירסומת. לו מגיע לא אופי. שחקן

 סיפרה היא הפעם. זאת בכל תיתרה היא
וב ירקות רק ממתקים, אוכלים לא ששניהם

 היא. רק אלכוהול. שותה היא לפעמים שר.
אמרי סיגריות מעשן לא גם שהוא מסתבר
 מרבה היא אולם שידוע. כמה עד קאיות
 בן־זוגה על נוספת אינפורמציה כל למסור
 חופפים הם איפה לדעת כשרציתי לדירה.

 מוכנה הכוכבת היתד, השיער. את ומסדרים
חופפת ״אני בלבד: ראשה על לציבור לדתח
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באמבטיה. החל ביממה, שעות ושמונה רים

 ומסדרת במספרה. בשבוע פעמיים אותו
 אנשים שהרבה יודעת אני בבית. לבד

 במספרה. שעות שש מבלה שאני בטוחים
 למספרה, סבלנות לי שאין יודעים לא הם

אותי.״ שונאות מקום בכל ושהספריות
 שושנים מוצפת בדן, הכוכבת של דירתה
 באמבטיה. גם אחת. — פינה בכל וורודות.
 הוא וורודות לשושנים שלה היומי התקציב

 שיגעון הוא הוורוד ישראליות. לירות חמש
 בפני קשוח התלוננה והיא שלה, ישן

ברגשו המחפיר הזילול על במלון האחראים
במ תכלת אמבסייה חדר לה כשנתנו תיה,
 הלילה כותנות 15 של רובן גם וורוד. קום
 מובן ודרוד־שקוף. וורוד. בצבע הן שלה

 הסרט גם לעולם. בהן משתמשת אינה שהיא
 אבל וורוד, — במלון הטלפון את קישטה בו

להוליבוד מכתביה את לבנה. נוצה בתוספת

ת--------- א ----------מ

•ריב דוה
 על הגפרורים זהב. בנוצת כותבת היא

זהב. בראשי מצויירים שולחנה
 האנא- את להנציח בינתיים ההל הצלם

 הזוויות. מכל מחיפה השחקנית של טומיה
 רואה פשוט ״אני ובלעדיהן. משקפיים עם

לאבי ההגיוני הסברה היד, טוב,״ מדי יותר
 לעדשה חייכה השחקנית שלה. החדש זר

 הפרופיל את מראה כשהיא מאד׳ פעור בפה
 מבן־זוגו, יותר הפוטוגני שלה, השמאלי
לדעתה.
 הציע הוא נהדר. רעיון צץ הצלם בלב

 הפרובינצ׳ הישראליות בפני להדגים לה
 כוכבת של שלם הלבשה תהליך יאליות

 הכוכבת !הופ כמוה. אנינת־טעם הוליבודית
 הטוש, את פתחה לאמבטיה, כשימחה קפצה

ריאליס שחקנית כל כמו באמת, על נרטבה
 את ופערה במגבת, התעטפה מוכשרת, טית
התה פוטוגני. בחיוך המצלמה לפני הפה
ל להראות צריך היד, הבא הנורמאלי ליך

 זוהרת כוכבת לובשת מה .הנשים ציבור
 ״אל בצחוק: פרצה זיוזה לשימלתה. מתחת

זה?״ מה תחתונים? באמת. נו אותי, חצחיקו
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