
כיום אקברג אניטה
— אשה בלב
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לי הרבד, עתה יישן לא אשכול ״לוי

 מפא״י ח״כ כהניא, קלמן לחש לות׳״
 בעת ידיד, של אוזנו על שר־החינוך׳ וסגן

 ב־ כן־גוריון דויד של היובל חגיגות
 בעובדה קביעתו, את נימק הוא שדה־בוקר.

 מי- בצורה בעתונות כוסו היובל שאירועי
 שנאמרו והשבח ההלל דברי וכמות רבית,

 ראש־הממשלה. את בצל השאירו ביג׳י על
 ביחודו בלט בעתונות, הכיסוי רקע על #

 בידיה שצוייר כפי בן־גוריון, של דיוקנו
גיל היא קשת. סילבי הארץ כתבת של
 ואם יום, מדי נשקל ״הוא השאר: בין תה,

 משתמש יצום. בחצי־קילו, שעלה נוכח
 כסף כמה יודע איננו ״הוא • בסוכרזית.״

 פראקטי. חוש כל לו ואין בבנק, לו יש
ל מדוכן הלך הספר, ביריד בביקור פעם,
 בהמחאה לכולם שילם ספרים, רכש דוכן׳

• ,תסתדרו!׳״ ואמר: קולקטיבית ״בכיס י

ספח־־טאנשים
 אינו כשאיש קטן. וראי מסרק יש חולצתו

 שלו הלביא רעמת את מסרק הוא רואה,
 ״באחד • ומהירות.״ קצובות בתנועות
 ששר־ מברק קיבל באמריקה מביקוריו

 תגובתו נפטר. מינץ, בנימין הדואר,
 ״פעם • מתים?׳״ הם ,מה הראשונה:

תח עם בחצאית לעבודה מזכירה הופיעה
 כבד? ,לא לדעת: התעניין הוא נוקשה. תונית

 גולדה על • עומד?״׳ זה איך כבד? לא
 מסכנה... אותה... ״עזבו אמי: הוא מאיר
סיי הכתבה את • קשה.״ ילדות לה היתד,

 ״כשרוצים הבא: בסיפור קשת סילבי מה
 אומרים בחביבות, פרס שמעון את להרגיז

 בן־ אותך יספיד שמונים, בן ,כשתמות לו:
 ה־ היתד. מעשית הצעה • יפה.׳״ גוריון
 מנוסי דידי הפיזמונאי של בפיו שבוע

 ״ש־ לשדר,־בוקר: שירדו הרכב בעלי לכל
בהערצה׳.״, ,מכונית שלט המכונית על יתלו

★ ★ ★
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 בעורך־הדין קשור אופייני חד־גדיא סיפור
ל שקנה רוזנבלום, אריה התל־אביבי

ה במשפטו ממולח כפרקליט שם עצמו
 מכבי עסקן שפאק, אריה של סנסציוני

 תל־אביב. בעיריית יפו מדיר מנהל שהיה
 קדם לזיכויו אך אמנם, זכאי יצא שפאק
 רוזנבלום כשנגד מותח, משפטי מאבק

 אולם כר־אור. יעקוב כתובע התייצב
 עצמו בר־אור הואשם המשפט גמר לפני

ה לו שהיתר, מבלי כעורך־דין, בהתחזות
 רוזנבלום, עליו? הגן ומי המתאימה. תעודה
 השופט בפני כזכור, התנהל, המשפט כמובן.

 מאוחר הוא, גם שהפך מלהי, אליעזר
 רוזני של להגנתו והזדקק לנאשם, יותר,
 בתי־המשפט, לבאי נותר לא עתה בלום.

 בטוטו־ לעסוק אלא ולשופטים, לפרקליטים
 כבר שינחש מי יהיה בו הזוכה רוזנבלום.

יגן הוא עליו הבא הנאשם יהיה מי עתה
 בשניים מעורבת היתד, אחת דמות אגב: .•,
 זה היה הללו. הסנסציוניים המשפטים מן

 גרי* (״רומק״) ראובן המנוח לח״י, איש
רג, ב  וב־ אישי יריב בבר־אור שראה נ

 סיפור עוד • הוגן. לשיפט סמל מלחי
 בית־המשפט! נשיא מלחי: במשפט הקשור
 מתת בקר, עלי צבי בירושלים, המחוזי
 מדי המכסים העתונאים על ביקורת השבוע

 השמעת כדי תוך המשפט. את ביומו יום
 אחר, טוב בעתונאי נזכר חריפים, דברים
 חיים רצח משפט את 1933 בשנת שכיסה

 בו אולם באותו שהתנהל ארלחורוב,
ה העתונאי היה מי מלחי. משפט מתנהל
 עלי צבי מאשר אחר לא הזה? מוכשר

 בין היחסים כהרעת שנראה מה • בקר.
 על כנראה חל לא לברית־המועצות ישראל
 הרצליה אולפני ובעלת הסרטים מפיקת

ה ההודעה עם יחד קלאוזנר. מרגוט
 הגיע התיזמורת׳ ביקור ביטול על סובייטית

מבש בה כתובתה, פי על מיברק לארץ
הישנה התוכנית סופית אושרי, כי לד- רים

שנה* לפני אקברג
ברזל רצון —

היהו חיי על סובייטי סרט להפיק שלה,
 המיב־ את קראה היא בברית־המועצות. דים
ו מזוודותיה את ארזה ופעמיים, פעם רק

 היתר, לא עתה עד • למוסקבה. טסה
מתאי אשד, בישראל הדיפלומטית למושבה

 הדיפלומטים. של היופי מלכה לתואר מה
לי אלקה לה קוראים כבר. יש עכשיו
ל הגרמני הניספח של רעייתו והיא מד,

 לימד. הרכרט בתל־אביב, עתונות ענייני
 שלאלקה כך על שיחלוק מישהו נמצא לא
 כגימנזיסטית הנראית וחמש, העשרים בת

עצמה היא הנ״ל. התואר מגיע יפר,פיה,

ואן־נוטר, ריק והנוכחי השני בעלה עם *

ש בעלה, את הכירה כיצד השבוע גילתה
 ״אני בבראזיל. מקביל בתפקיד בעבר כיהן

 הוטל הימים ובאחד שם, עתונאית הייתי
 אם רבות פיקפקתי לימר. את לראיין עלי

ש חששתי כי עימו, לפגישה ללכת כדאי
 אתם והנה, טוב. סיפור מכך ייצא לא

 הראיון מן יצא — שטעיתי לראות יכולים
מצויין.״ סיפור

★ ★ ★
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ישראל,"המכ של הזמר שגרירי לשורת
 האחים לאחרונה נוספו ומלואה, תבל סים

כ יותר הידועים עמיני, ושלום פיק
 הופעות לסיבוב יצאו הם העמרנים. צמד

הו ,משרדו־,תיירות מטעם בארצות־הברית,
ה השירה של נאמנים כמבטאים שם צגו

יש שגריר • החדשה. הישראלית עממית
 למסיבת זכה ארקין, ג׳יקי אחר, ראלי

אמרי טלביזיה בתחנת מהודרת קבלת־פנים
 ב־ ממסעו שובו לרגל מפורסמת, קאית

גיל. גאולה עם יחד ברית־המועצות,
 הבאה: תוכניתו בכך. הסתפק לא הוא אולם
 זמרת בחברת ושוב בלונדון, הופעות שורת

הנדל. נחמה הפעם: המועמדת ישראלית.
רודן,• זיוה של הקרוב שובה לקראת •

הבמאי מתכנן מזרחי, בעליזה שתככב
ב מיוחדת אסיפת־עתונאים גולן מנחם

 וכל בבריכת־שחייה, תיערך היא מינה.
 כוכבת • בגדי־ים. ללבוש יחוייבו באיה

הבי טובה, אך אמנם, ישראלית לא אחרת,
 סנש. חנה על בסרט לככב רצונה את עה

קור והתלהבה. התסריט כל את קראה היא
• טשינגהם. (הפטנט) ריטה לה אים

אלך אניטה השוודית אחרת, שחקנית
 אשר, בלב ברזל רצון כי הוכיחה כדג,
 את הדגימה היא נפלאות. לחולל עלול
 ממה לחצי שנה תוך הפכה עצמה, על זאת

בקילוגר נמדד זה — ממש חצי שהיתר,.
 ואחרי, לפני וצולם הדייקנות, במירב מים,
השח תמונות). (ראה הוכחה שישמש כדי

 וימה, בדולצ׳ה שהתפרסמה ,35ה־ בת קנית
 על היתולי איטלקי בסרט עתה מככבת

 עצמי. נסיון רכשה שבו נושא — גירושים
אנתוני הקולנוע משחקן שהתגרשה לאחר

! סטיל.
★ ★ ★

ד ־ בטוקיו ד כ
ב עתה השוהה ליזי, וירנה האיטלקיה

 בעלה, הוראות לפי לצמצם, חייבת הוליבוד,
 שלה הלילה חיי את באיטליה, קבע דרך החי

המל המקומית. האיטלקית במסעדה לבילוי
 של אחיה הוא זאת במסעדה הראשי צר

אליה. מיותרת התקרבות כל המונע וימה,
מק שירלי גם נמצאת מבעלה רחוק •

 מערבי באחד ברומא. כעת המבלה ליין,
 עם תמימות שעות חמש רקדה שעבר השבוע

 לחיות ממשיך שבעלה בזמן איטלקי, צייר
 • בטוקיו. טלביזיה, כייצרן בדידות, חיי

 ב־ שהתפרסם פרכה, גרט הגרמני השחקן
 לעוד נזקק הוא כי השבוע הודיע גולדפינגר,

ל לצאת שיוכל כדי טובות, שנים שלוש
 אחר בחיפוש החל בינתיים בכבוד. פנסיה

 במיספ־ • הצרפתית. בריביירה מעון־חורף
 ג׳יין שכנים בתאים נפגשו פאריסאית רה

 קת־ ואדים, רוז׳ה של ואם־בנו פונדה
 של בנה את המגדלת ג׳יין, דאנב. דין

 לא לרוז׳ה, להינשא הספיקה שלא קתרין,
הח הבן, לידת אחרי ולא הבן לידת לפני
 הנושא מספר. מילים רק שכנתה עם ליפי׳

הסתיו. תספורת אם כי ילדים, גידול היה לא
★ ★ ★

ת ח די ע ב שבו ה
 בישראל: הנמלים רשות בידיעון הופיע
 לרופא והלך בכליותיו חש הסודאר מושיקו

הבדי לאחר פסח. הדוקטור אשדוד, נמל
 לך יש ״מושיקו, הרופא: לו הודיע קות

 רגע מושיקו הירד,ר בכליות.״ אבנים שלוש
דוקטור?״ הנורמה, ״ומה ושאל:

★ ★ ★
ק׳ סו ע ב בו ש ה

 כן־ציון לשעבר, שר-החיניך• •
 ״על לבן־גוריון: בירכתו בדברי דינור,

זר.״ יישב לא כיסאו
 האמריקאי: טיימם״ ה״נידיורק •

 כבוד יראת מעורר השמונים בן ״בן־גוריון
מסויים.״ וצער
 זה ״בן־גוריון הגרמני: וולט״ ״די •

שדד,־בוקר.״

שחייה
הגיגי□ ששה

 אברהם השחיין השנה, של הספורט איש
 התואר את הצדיק ),1515 הזה (העולם מלמד
 יחולל החדשה השנה בראשית כבר מחדש

 שנערכו הארצית האליפות בתחרויות נפלאות
בחיפה. הסוכות חג בראשית
 אחרים שחיינים ששברו השיאים 18 נוכח

 יכולתו, את להדגים מלמד החליט בתחרויות
 16.7ו־ דקות שתי של מצויין הישג קבע

 שיפר בכך מטר. 200 פרפר למישחה שניות
 עשיריות בתשע הקודם הישראלי השיא את

השנייה.
 שיאי קובעי וחמישה מלמד ד,תוצאה:

 דרישות את בקלות, עברו, אחרים שחייה
 את ייצגו בה בנקוק, לתחרויות המינימום

בדצמבר. ישראל

ר כ וותיק מ
 סתם היתד, לא הכינרת של 13,־ד הצליחה ■

 הקצר במישחה עממית. בר־מיצווה צליחת
הש וצמח) האון בין הקילומטרים (ארבעת

 וביניהם ,68 עד 10 בגיל שוחים 7500 תתפו
ואח״מים. נכים קבוצות בלטו

 לפקודת שנענו מאד החשובים האנשים
 מלכת את כללו !הידד צולחים הזינוק
 הספורט, רשות מנהל את שגב, אבישג המים,

 ביותי־ הטרי השר סגן ואת בן־דויד עשר,אל
 אריה המערך ח״כ ישראל, ממשלת של

המי׳סחר־והתעשייה). שר (סגן אליאב
 השוחים בין ביותר הבולט האח״ם אך
 א׳ דגניה יליד הכינרת, של תתיק מכר היה

 חיל מפקד לכינרת, המיגים מטילי ומפקד
 את שצלח הוד, מרדכי אלוף־משנה ד,אויר,

 אשתו, עם יחד הששית) הפעם (זאת הכינרת
פנינה.

כדורגל
ת אור קרן ח א

ב חזרו הכיפורים שבת־יום הפסקת אחר
 למיגרשים הליגה כדורגלני האחרונה שבת

הצופים. קהל את לאכזב והמשיכו
 נקצר הליגה משחקי של השני במחזור

 עשרה ביותר: דל יבול מישחקים בשמונה
 הפועל של עצמי שער (כולל בלבד שערים
פתח־תיקווד,). הפועל נגד במישחקו רמת־גן
 היא כה עד בליגה היחידה האור קרן
 ה־ ימי בשני שצברה רמת־גן הבח קבוצת

שבו שלושה לפני ובשבת השבת מישחק,
 הנקודות: של האפשרי המקסימום את עות,

נצחונותיה. שני סמך על נקודות ארבע

המסלול
 של התקדים אחר המין. סדיקת •

 משתתפות אתלטיות הסכימו בה בודפסט,
 על־ידי הוחלט נשיותן, את לרופאות להוכיח
 השנה בסוף שייערכו אסיה, מישזזקי הנהלת

 מין בדיקות לדרוש תאילנד, בירת בבנקוק,
 יאושר הניקבי שמינן אתלטיות רק כן. גם

 בתחרויות להשתתף תורשינה רופאות על־ידי
הנשים.

 בדאייה ארצי שיא !דרומהו הי ס
 רפאל פלמ״ח, וותיק בכיר צד,״ל קצין קבע

 רמת־ המרחק את בדאון שדאד, איתן, (רפול)
 שעות בשבע קילומטרים) 350( אילת דויד,

דקות. ועשרים
 צעיר, הודי עורך־דין המיצר. מן •

 בוספורוס, מיצרי את חצה )36( סן מיהיר
 קילומטרים) 26( השיש לים השחור הים בין

 סן שעות. ארבע של הטוב בזמן בשחייה,
 בשבעת המיצרים כל לאורך לשחות החליט
ה ד,מיצר לאורך באביב שחה הוא הימים.
 שעבר בחודש חצה וציילון, הודו בין מפריד

 שבועיים לפני שחה גיברלטר, מיצר את
 האגאי הים את המחברים הדרדנלים, לאורך

השיש, לים
 זועם קהל השופט, את שופטים •

 עבודות מחלקת נבחרת בין כדורגל במישחק
 סו־ ,במוגדישו העיריה ונבחרת ציבוריות

 משפיטת רצונו אי־שביעת את הביע מאליה,
 אחר מת השופט קטלנית: בצורה השופט

 את גמרו האפריקאים הכדורגל שחובבי
בו. הטיפול

 שעות שלוש שלוש. על שלוש •
 כדורסלני 20 של גורלם הוא ליום שיפשוף

 הישראלית הנבחרת למסע המתכוננים הסגל,
ו ניו־יורק באנטוורפן, המיפגשים לשלושת
בנגקוק.
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