
אנשים
□ תפוזי□ בי \נו

 דיין משה הוזמן שבועות מספר לפני
או שלקחו מארחיו, במצפה־רמון. להרצות

 ליד עברו כאשר הופתעו במכוניתם, תו
ל להם הורה דיין אשקלון. בקרבת פרדס
 ״מה תפוזים!״ נגנוב ״בואו ואמר: עצור

 אבל לו. אמרו לקחת!״ אפשר לגנוב, פתאום
 יותר זה לגנוב ״לא, בשלו: נשאר דיין

כש משם וחזר לפרדס שנכנס אחרי טוב!״
 ״כשהייתי דיין: אמר תפוזים, מלאה חולצתו

 הטובים שהתפוזים למדתי שר־החקלאות
 • הזה!״ באיזור נמצאים בארץ ביותר

ב עזב מדוע השבוע דיין כשנשאל אגב,
 ברור היה ״לא השיב: הממשלה, את שעתו

ה כשהתישב • שם.״ עושה אני מה לי
 חיים רב־אלוף רשות־הנמלים, מנהל שבוע

 באילת, בנמל־התעופה ספסל על לסקוב,
 בפתק, הבחין צפונה, שיטיסו למטוס בציפיה

״זהי לספסל: צמוד שהיה באנגלית, כתוב
 זוג לי קרע כאן התקוע המסמר רות!

 לא מכנסיו, את שהציל לסקוב, מכנסיים.״
 יודעים שאינם האחרים מכנסי את שכח

 הפתק על מיד הוסיף אנגלית, לקרוא
 דויד מפא״י ח״כ • לעברית. תרגום

 להגיע הימים באחד צריך היה בךגוריון
 לירושלים. שבשדה־בוקר מביתו בדחיפות

 של הליקופטר מיד הזמינו ראשו שומרי
 בדרך לירושלים. שיטיסו כדי חיל־האוויר

 עולה כמה הטייסים אצל ביג׳י התעניין
חי במקום עשו הטייסים הטסתו. לצה״ל

ל״י.״ 110 ״בערך השיבו: ארעי, שוב
 הוציא בירושלים, ההליקופטר נחת כאשר
 רשם שלו, הצ׳קים פנקס את מכיסו ביג׳י

 חיל־האוזיר״ ״לפקודת המחאה במקום בו
ל״י. 110 של סכום על

★ ★ ★

□ זד פרחי
 ח״כ ציין השבוע, בכנסת נאומו בעת

 בשעתו כי רימלט, אליטלך הליבראלים,
 מסויים בתחום הממשלה מדיניות את כינה

 ״אני אמר, ״עתה״, זיגזאגים. של כמדיניות
 וגם העברית מהשפה גם סליחה לבקש חייב

 שבור קו זה זיגזאג הממשלה. מראש
 הוא רצוף. קו זאת בכל אבל ומפותל,

ה שעשתה מה אבל כיוון. לציין עשוי
 הביטוי כיוון.״ בזה למצוא קשה ממשלה

 ראש הכנסת. חברי באזני חן כנראה מצא
 שעה בו השתמש אשכול, לוי הממשלה,

 בתל־אביב. צה״ל מצעד עריכת על שדיבר
 כי לפרט. לא לי ״תרשו אשכול: אמר
 שוב ייאחזו ואחרים רימלט הכנסת חבר

 שהוא לרימלט הוכחתי כאלה. בזיגזאגים
 רימלט לעברו קרא בדבריו.״ מזגזג עצמו

 בזיגזוג שנינו כך, ״אם בקריאת־ביניים:
• מזגזגים!״  גם העסיקה לשונית בעייה •

 ערב אבידן. דוד המזוקן המשורר את
 לגבי אבידן התלבט האחרונה מפא״י ועידת

 חייל, — עסכרי הערבית המלה של מקורה
 בשורש הוא המלה שמקור סבר אבידן
 שלא מאחר אולם לסגור. שהוראתו סכר,
ת, למשה צילצל בכך בטוח היה  שר

 בארץ, הערבית השפה מידעני כאחד הידוע
 גירסתו. לגבי דעתו את לשמוע ביקש

 שמית. מלה אינה בכלל ״זו שרת: תשובת
 — מחר אלי צלצל טורקי. מקורה אולי

 לאבידן שרת הודיע למחרת לך.״ ואומר
 כל את למענך העמדתי ״שמע, טלפונית:

 שמקור הסתבר הרגליים." על האוניברסיטה
 לבסוף אנשים. למספר מבוכה גרם המלה
 מן לערבית באה עסכרי הפתרון: נמצא
 מהמלה אותה קלטה אשר הפרסית, השפה

 העיקרית שהוראתה ,15x61־01105 הרומית,
 נגזרת רומי מקור מאותו תירגול״צבא. היא
 הצלחה ס קסרקט. העברית המלה גם

 יפה הזמרת של בחלקה נפלה רגילה בלתי
 שבועיים במשך לאחרונה שהופיעה ירקוני,

ר שבמלון הקסמים מרבד במועדון־הלילה  ש
 שקבעו המועדון, מנהלי בתל־אביב. תון
 אמנים במקום להעסיק לא כעקרון .הם

 ה־ שבוע לרגל יפה את העסיקו ישראליים,
 ר,צ- יפה במלון. שנערך הישראלי אופנה
 את להאריך שהתבקשה כדי־כך עד ליחה

 בגלל נוספים. שבועות בשישה שלה החוזה
 ה־ את דחתה בחו״ל קודמות התחייבויות

 תעלומה: לפענח שהספיקה לפני הצעה,
 מנפץ היה ימים כמה שבכל האלמוני מידיו

 המו־ של הפירסומת שבחלון הזגוגית את
 פחות תמונתה? את משם גונב עדון,

 גאולה אחרת, ישראלית לזמרת היה מזל
ל,  בארצות־ שלישייתה עם עתה המופיעה גי

 בטאון־הול השבוע הופיעה כאשר הברית.
 בי- מצויינות, בביקורות זכתה בניו״יורק,

 אולם טיימס. יורק בניו נלהבת ביקורת ניהן
 דוב המלחין שבעלה, משום נפגעה היא

הבכורה, להצגת להגיע צריך שהיה זלצר,

 רק אי־בואו. על מברק לה שלח לא אפילו
 זר בחדרה גאולה מצאה הקונצרט בתום

 להצטרף עומד דובי מבעלה. ענקי פרחים
אשתו. אל השבוע
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ת ש עני א הכנ
 ה־ בחוגי החודש, של המופלא הסיפור

 אבי של נישואיו סיפור הוא בוהימה,
 בת- עם ),55( רטוש יונתן הכנענים

ה דודתו חנ ו ת י ר  שעלתה יוחנה, ).19( מ
 (שניהם הוריה עם שנים ארבע לפני ארצה

ל באקדמיה בהצטיינות והלומדת רופאים),
ל בזה סטודנטים, בחברת יצאה מוסיקה,

 כי והכריזה הוריה, של ״הבורגנית״ חברה
 לרטוש, אהבתה אותה. מושכת הבוהימה רק

 יש ״אולי נדיר. חזיון היא אמה, לדברי
 הארץ כדור פני על כמוה אחת אהבה עוד

 הצעירה בלב היוקדת נוספת אהבה כולו!״
 היגרו כאשר לארץ. אהבתה היא השחרחורת

 יוחנה• התחננה לאוססראליה, מפולין הוריה
 הופיע אחד יום לשוזא. לישראל. יעלו כי

 הוריה בית דלת על צלב־קרם של ציור
 ארזו הזה, האנטישמי הגילוי עקב במלבורן.

ב רק לישראל. ועלו חפציהם את הוריה
 צו־ צלב־הקרס כי יוחנה, להם גילתה ארץ
 אלה, הצעירה אחותה ובידי היא בידיה ייר

השם אגב, הגדנ״ע. תזמורת כנרית שהיא
על־ידי הוצע לא המשפחה של העברי
הגדנ״ע, תזמורת מנצח על־ידי אם כי רטוש,

 לקצר הציע הוא רון־לי. ריקלים שלום
נסי לקראת מרוזובסקי, המקורי, השם את

 לארצות־ הגדנ״ע תזמורת עם אלה של עתה
הברית.

★ ★ ★

ע □סוק■ שבו ה
•  ברמז דיין, משה מסא״י ח״כ י
ש ״מי אשכול: לוי ראש־הממשלה כלפי
 לפעולה המעצמות הסכמת דרושה כי סבור

פוליטי!״ תינוק הוא הירדן, הטיית נגד
 זרות מעצמות ערבויות על הנ״ל, •י

התער ללא ערבויות ״אין ישראל: לגבולות
בויות.״

ישעיהו הדואר משרד מנכ״ל •
 הטלפו־ בשטח ישראל של ״מצבה נ לביא

 עומדת והיא שחושבים, כפי גרוע אינו ינם
 הים־ ארצות בין השני במקום זו מבחינה

התיכון.״

החוץ • ר: גולדה שרת־ אי מ
 מציירים מופיעה, שאני הקאריקטורות ״בכל
 ההיכר סימני אך שונות, בדמויות אותי

תמיד.״ נשארים הבולטים
אלון: יגאל העבודה שר •

 השתתפותנו למרות ואיתנה קיימת ״מפלגתנו
בקואליציה.״

 בכנס בגין מנחם חרות ח״ב •
 ימי חמישה של ״בשבוע תכלת־לבן: סיעת

 הכדורגל תחרויות כל — בשבוע עבודה
החמישי.״ ביום תתקיימנה

ל עולם״ (״מר הלפרין, רפאל •
 שינוי, תנועת מטעם באסיפת־עם שעבר),

 תל־אביב: של השכונות תושבי בהשתתפות
ש הבאלטה האדישות. היא הגדול •אויבכם

מכם!״ אדישה פחות עליה עומדים אתם

קולנוע
סרטים

□ וונות ת ע שמו נ
(צפון, ראשון בימי אפילו פתוח
 שזרע מר, את לקצור בא יוון) תל־אביב;

 עד שנוצר ביותר המפורסם היווני הסרט
 לא לעולם דאסין ז׳ול של סרטו — כה

 לעצמן שרכשו הטוב השם ראשון. בימי
 נועד דאסין, של בסרטו פיראוס יצאניות
זה. סרט של הצלחתו את גם להבטיח
 ש״לכל הטוענת האימרה שלמרות אלא
 לכל שלא מסתבר הפנים,״ אותם היוונים
מת הסרט המיטות. אותן היווניות הזונות

 לא מרקורי שמלינה להוכיח מאד אמץ
 יצאנית־ שהיתר. בכך דופן יוצאת היתד,

 בסרט רק כמותה. הרבה עוד יש עם־נשמה.
תריסר. עוד יש זה

 כגושי־בשר ראשון ממבט נראות כולן
 לבבות יש שלכולן היא האמת אבל למכירה.
ד לסחוט העשויים וסיפורי־חיים ונשמות

טר מצטטות שאינן למרות כולן, מעות.
שי לגבר מצפות קלאסיות, יווניות גדיות

ויגאלן. בוא
 בעדני- סירון כפרי, לנער ממתינה אחת

 שניה, נשואין. לה ויציע בה שיתאהב מין,
 רב־ עם רצופות שנים 15 לשכב צריכה
 בן לה שיש לבסוף לו לגלות כדי חובל

 אביו. יהיה שהוא משתוקקת היא וכי
במח משחקת מרומניה, פליטה שלישית,

 מבלי תמים, בחור מפתה ובנדמה־לי, בואים
מת היא ממנו המקצוע מהו כלל שידע

1 קיימת.
פיראוס, של הנמל שכקשיחות. הטוב

 כאן. גם נמצאים ומחולות, יווניות מנגינות
 בית־ של רקע על המתרחשת העלילה, אבל

 לחיסול החוק בגלל להתחסל, הנאלץ בושת
 רחוקה ביוון, שהתקבל המאורגנת הזנות

 אוטנטית. אינה האווירה משכנעת. מלהיות
תמונה. מכל זועקת המלודרמתיות

ב מצולם הוא טוב. עשוי הסרט אבל
 עושים ורוטטים. חמים הצילומים כשרון.

 לעשות. מצליחה העלילה שאין מה לפעמים
 ביחוד רמה. על הוא אף עומד המשחק
 הראשיים: השחקנים צמד העין את תופסים

פונטאם. וג׳ורג׳ קרייזי ג׳ני
שפות מרומניה הפליטה בתפקיד קרייזי,

 יפהפיה היא שנטשה, סרסור ידי על תה
מי היא הבעות. של רחבה קשת בעלת
 הדמות את ואפילו בעיניה, לשחק טיבה

הו היא התסריט לה שמכתיב המאולצת
 רק זה סרט נוצר אילו חיה. לדמות פכת
בכך. די לעולם, לגלותה כדי

 כבוס המשמש הסרסור בתפקיד פונטאס,
 של יוונות מהדורה הוא בית־הבושת, של
 המצוי הטוב את מגלם הוא מונטאן. איב

 בתמימות. המצוי הרוע את או בקשיחות,
חי ביטויים של לשפע נזקק שהוא למרות
 שחקן זהו דמותו, את לבטא כדי צוניים
 שנוכחותו כדי הרבה לעשות צריך שאינו

הבד. על תורגש
 פיראוס של היצאניות אין מכך כתוצאה

נש היווני הקולנוע אבל נשברות, יוצאות
נשכר. גם כר

ספורט
כדורגל

א ת ד• ל קי שר! מ ב
 לא מוצלח כדורגל שופט להיות כדי

 מעט גם דרוש משרוקית. רק מספיקה
 אלף 15ל־ השבוע הוכיח זאת ישר. שכל
 היתד, לו איתן. נפתלי הכדורגל שופט איש
משרוקית. רק

 השבוע זכה וגבר,־קומה, בלונדי איתן,
 ותיקים שופטים שרק במשחק שיפוט לקבל

 לשפוט עליו היה לו. ראויים ומנוסים
 יפו מכבי קבוצות בין הקשה במשחק
 גביע־ משחקי במסגרת תל־אביב, והפועל

המדינה.
 אחת יפו מכבי היתר, העונה תחילת עד

 היא הלאומית. הליגה של הצמרת מקבוצות
 אולם לאליפות. למירוץ כמועמדת נראתה
 סיכסוכים בגלל הקבוצה את שפקד משבר

השח בין והרחקות פציעות המאמן, עם
להפסד. מהפסד אותה הוליך קנים,

 המיפנה. נקודת להיות צריכה היתה השבת
 אימונים נשבעה מאמן, החליפה הקבוצה
 שלא הותיק, הסגל שחקני חדש. למאמן
 אם להרכב. חזרו שבועות, מספר הופיעו

 לאוה־ להוכיח השחקנים רצו בליגה. לא
 לפחות השנה יצליחו הם הרבים, דיר,ם

בגביע.
 הראשונה במחצית לשופט. תבוסה

 יצליחו שהיפואים היה נראה המשחק של
 ''ובמרץ, בתנופה שיחקו הם זאת. לעשות
 כבשו הפועל, ממפרשי הרוח את הוציאו

מדי. קשה היה המאמץ אולם יתרון. שער
לגמרי. אותם שבר אומלל עצמי שער

 את הפועל כדורגלני הפכו ,79,־ד בדקה ואז,
הי נצחון. שער וכבשו פיה על הקערה
 מעמדת נכבש זה שער כי שטענו פואים,
 על כשעמד השופט. על הסתערו נבדל,

 איתן המשחק. את לחדש סרבו החלטתו
 בשורת נקט הוא לעשות, מה ידע לא

 כוונתם. על עמד לא שאיש מוזרות, פעולות
 היה המגרש על מבולבל מישהו היה אם
עצמו. השופט זה

 איתן חזר לא המשחק כשחודש גם
 משה מכבי, לשחקן הורה הוא לאיתנו.

 והניח בו חזר המגרש, את לעזוב ליאון,
 שכדי החליט עצמו הוא לשחק. להמשיך לו

מע עין להעלים לו מוטב מצרות להימנע
 כשהסתיים במיגרש. שבוצעו גסות בירות

הפ מכבי בנצחון. הפועל זכתה המשחק
מובס. היה השופט אך סידה.
ה עוד כ ר א ה

 פתח־ הפועל כדורגלני בין המשחקים
 המשחקים מסוג הם תל־אביב ומכבי תקווה

 שהפסידה הקבוצה אוהדי אומרים שבסיומם
 במשחק לכם •נראה המנצחים: ליריביהם

הבא!״
 הפתח־תקוואים של תורם הגיע השבוע

 בשעור שנצחו אחרי נוסף. למפגש לייחל
 השבוע נכנעו שבועות, שלושה לפני 0:1

 שמינית־ במסגרת במיפגש תל־אביב, למכבי
.2:3 בשעור המדינה, גביע גמר

 תל- מכבי האחרונים. המוהיקנים
 כבר קרן לבעיטת בפערד״זכתה פתחה אביב

ש הפתח־תקוואית, ההגנה הראשונה. בדקה
לה הצליחה בקבוצה, החלש החלק היא
 קרקו דוד טלבי, רחמים את בקושי אך דוף

ה ושוב ששוב הצעירים שפיגל, וגיורא
הב כאשר והחסיאו. היריב שער עד גיעו
 השער את ,17ה־ בדקה עסיס, משה קיע

 האוהדים צעקו קבוצתו, לזכות הראשון
 סטלמך נחום אך להמשך. התל־אביבים

 של האחרונים המוהיקנים קאופמן, ובועז
ע חשבו לא הטובים, מהימים פתח־תקווה

וח דקות, אחת־עשרה חלפו להכנע. דין
 ידי על הוכשל שרעבי פתח־תקווה לוץ
ח במרחק התל־אביביים, וזלוטולוב רוזן

 שרק דודאי השופט משערם. מטר משה
.1:1 אחה־עשרה. לבעיטת

ב לשחק שפיגל עבר השניה במחצית
 שמאלי. קיצוני הפך שיקווה ההתקפה. מרכז

 הפתח־ ההגנה עצמו, את הוכיח השינוי
 הכדור את להוציא הצליחה לא תקוואית

 לבין בינו צירופים משחק שפיגל. מרגלי
ב והכדור שיקוזה, לשלום מסירה קרקו,
 הוא •הגביע .1:2 הובילה תל־אביב רשת.

האוהדים. שרו שלנו״
 האחרון הגביע שבגמר תל־אביב, מכבי

 עם שנים מהם משחקים, שלושה ניהלה
 כפי התרגלה לנצחון, שזכתה עד הארכה,
גביע. במשחקי להארכות הנראה
 נסים תוקפים. המכבים דקות. עשר חלפו

 משתהה ,16,־ר לרחבת כדור מעלה בכר
 קורע מטר ומשני ארוכה, לשניה בשערו

 תל־ לטובת 2:3 הרשת. את קרקו דוד
אביב.
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