
הוויקינגים כ״מלבת קאריטה
שוכבת גם הורגת,

 למבחנות אותר. מכניסים הביטחון, מועצת
בצוללת. איתר, ובורחים
ה הרפתקאות, הומור, הרבה יש בסרט
 אבל ופנטזיה, מצחיקות דמיוניות מצאות

 את המכירים לאנשים ברובו מכתן זה כל
 מבוסס שעליו האמריקאי, הקומיקס הווי

 הסרט רוב נשאר הישראלי לקהל הסרט.
ושריקות. בקריאות כך על מגיב והוא סתום,

כוכבים
ה ר חו ונתיד עס ב

יצ המכוסה־סמרטוטים וולש שרחל לאחר
 ריק. חלל בהם נשאר העיתונים, מן אה
קאריטה. לכם למלא עומדת הזה החלל את

 בסרט התיקינגים, מלכת מלכה. היא כרגע
 דברים שני בסרט עושה היא זה. בשם

 לא איתם. ושוכבת אנשים הורגת חשובים:
סדר. איזה לפי בדיוק ברור

 ההולי־ התוצרת לרוב בדומה נוצרה, היא
 חלמה היא בפינלנד. הרחוק, בצפון בודית
 אחר־כך דוגמנית. והפכה שחקנית להיות

 התחתנה דוגמנית־צמרת, להיות חלמה היא
שחקנית. והפכה צלם, עם האופנה צו לפי

 גם אבל עתיד, לה שיש כמובן, אומרים,
מרשים. די שלד, ההוזה

תדריך
ך ■¥- ״ ג ת  רון, תל־אביב; (גורדון, ה

 בראשית סיפורי חיפה) אורה, ירושלים;
 מבויימים ואגדות, פירושים, תוספות, עם

למקור. בכבוד יוסטון, ג׳ון על־ידי
'¥ '¥ ״ ¥ ה ׳ ק י ת ש  תל־אביב) נפריז, ה

ה ביצירתו הפעם הקומוניקציה. חוסר
 ברגמן. אינגמר של גדולה

* כ״ הרוסים כאים הרוסים *
ריון, אים  תועה רוסים קבוצת תל־אביב) (או
מעור ארצות־הברית, לאדמת מגיעה בדרך,

 כמעט ומביאה המונית, היסטריה שם רת
שלישית. עולם למלחמת

 אגם חיפה) (רון כמים סכין
 אנשים. ושלושה מפרש סירת ערפל, רחב,
נפלא. פיוטי, סרט

 הזדמנות תל־אביב) (צפון, אותלו
 עם הכרה לעשות הישראלי לצופה חשובה

 אוליב־ לורנס נותן ההזדמנות את חי. אתלו
 הלאומי התיאטרון של מוסרטת בהצגה ייה

האנגלי.

אנשים
ם בי ל כ והשיירה ה

 מרים הנופשת, ראש־הממשלה לרעיית
של היא כנראה. קר אשכול, (״מאריאם״)

 שלה הלבנה הלארק מכונית את השבוע חי׳
לחי מיתקן בה להרכיב הורתה לשיפוצים,

 בהקשר אשכול השבוע נזכר בכנסת • מום•
 ונים מיק שמואל מק״י ח״כ לבדיחות:

 הבדיחות בחוברת שמחזיק מי מכל ביקש
 מין שהוא לא אליו. שישלחנה אשכול, על

 שדימיטרי אלא בדיחות, שאוהב כזה טיפוס
 לראות ביקש הסובייטי, השגריר צ׳וכחין,

בינ כי כנראה, ידע לא צ׳ובחין • אותה.
 חדשה בדיחות חוברת לאור יצאה כבר תיים

 הפעם גם אותה הוציא הנושא. אותו על
 (דגניה אשכול של קיבוצו יליד הפירסומאי

 השבוע זכה זה סלע • סל?}. אורי ב׳)
 מנד דידי הפיזומנאי של מעטו להשמצה

אח בידיעות השבועי, בטורו שכתב סי,
 מכיריו מקצועי״. ״פארזיט הוא כי רונות,

 שסלע בעובדה, כעסו את הסבירו דידי של
מבדי בכמה שלו הראשונה בחוברת השתמש

 מקורן. את לציין מבלי וזאת דידי, של חותיו
 הפרלמנטרית ההעלבה באמנות נאה הישג •

 כשקם קרגמן, ישראל מפא״י ח״כ השיג
 ח״כ אחרי מיד התקציבי בוויכוח לנאום
 כל של ״זכותו קרגמן: דיין. משה רפ״י
 לבקר הממשלה, ביוקרת לפגוע היא אדם

 הלצות, כדי תוך או רציני, באופן אותה
 היא דמוקראטי במישטר הממשלה חובת אבל

 להמשיך חייבת ,והשיירה הכלל לפי לנהוג
 כך דויד מנהיגו ליד שישב דיין, ללכת׳.״
 המלאה: האימרה את וציטט רגז גוריץ,
לל־ ממשיכה והשיירה נובחים ״הכלבים

 ן$ינכ, (״מתילדה״) מתי אותה מרכיבים
דמיו. ויעקוב פלטה (״פפה״) יוסף
 חבר- אותה ומביים אותה מעצב בה, מטפל

יש שמעון ערבה) (טריו שלישייה־לשעבר
 סטרנד, קורט השבוע התלונן • ראלי.

 היל־ המלונות חברת של העולמי הנשיא סגן
 ,ראש־ר,ממשלה עם פגישה לאחר כי מון,
 הפסיקו תיירות, ענייני על לבו את שפך בה

אע שאני רוצה אתה ״מה בשאלה אשכול
ש אחד, דבר ״רק סטרנד: לו ענה שה?״

 ג׳י, יוסף בפסטיבל • החלטה.״ תחליט
 או גכעון, יוסף או גימ״ל, יוסקה או

 עקב בישראל, עתה המתנהל גוטמן, יהף
 במוסקבה, מאסרו על הסובייטית הידיעה
 דיפלומטים אמנים, עתונאים, — כולם דיברו
 של מפורסמת תמונה על — אזרחים וסתם

 אף צר,״ל. במדי כשהוא התמהוני, הצעיר
 אך כזו, תמונה להציג היה יכול לא אחד

 עליה, שמעו או אותה, שראו נשבעו כולם
 שנידמה או אותה, שראו להם שנידמה או

 כאן מוצגת זו תמונה עליה. ששמעו להם
 של הפרטי לאלבום שייכת והיא לראשונה,

 ארכל. ונחום עמליה הציירים משפחת
 גימ״ל את מציגה להם, השייכת שניה תמונה

 בשוויץ צולמה והיא הארבלים, שני בחברת
 היחידים גם הם הארבלים תמונות), (ראה

ה לאוסף חדשים סיפורים השבוע שתרמו
יש עתוני את שגדש כבר, והלעוס נדוש
 לפני כי ארבל, סיפר האחרונים. בימים ראל

 הרס״ר של משפטו כשהתנהל שנים, הרבה
 ידידתו ברצח שנאשם שמחון, המפורסם

מידי לאחד יוסקה הבטיח ארצי, מירח
אותו לקח הוא שמחון. את לו להכיר דיו

כשווייץ * ואורחים ג׳י יוסף
התופרת האם

ר1■
 נאמרו ״האם בתמימות: קרגמן, שאל כת.״

 כמה כעבור אולם • כאן?״ כאלה דברים
 נגד בדברו בפח. עצמו קרגמן נפל דקות

ה מחיפה פועלי לעסקן כיאה ביטוח־אבטלה,
 של האידיאולוגיה בזכות הפליג אדומה,

 איני ושעדיין לי, זרה ״שאינה ערכי־העבודה,
 דכורה היושבת־ראש תמהה ממנה.״ מסתלק
״ ״מדוע למפלגה: חברתו נצר, ? ן י י ד  ע
 מוכן ״אני עצמו: את לתקן נחפז קרגמן

 אורי אפילו • עדיין.״ המילה מן להסתלק
ר ה  הופעתו כשלון הסיבה: בכנסת. נזכר זו

 העניין את הזכיר שבועיים. לפני בתל־אביב
 כדי מאיר, כן ישראל המפד״ל ח״כ

ה מימדי את להקטין בכלל שצריך לקבוע
 דברים על לחשוב ״צריך בישראל. בידור
בתקיפות. פסק רציניים!״ יותר

זך- ייז
 אוזנו על משהו לחש בית־המשפט, לאולם

 אל בכבוד הכניסם והלה משטרה, קצין של
ה בעל גימ״ל יוסקה רמז שם האולם. תוך

ל הופסק והמשפט לשופט, רמיזה קשרים
 הכרה לעשות יוכל שגימ״ל כדי דקות, כמה
 של אחר סיפור • הנאשם. לבין ידידו בין

 זהות תעלומת את לפתור כדי בו יש ארבל
 כשיוסקה פעם, התמהוני: הצעיר של הוריו
 אשד, התנפלה בשוויץ, הארבלים את אירח
 ארבל ונשיקות. בחיבוקים המארח על זקנה
 אימו, היא כי והתברר לשיחה, עימה ניכנס

 סובל בנה כי סיפרה האם בתפירה. העוסקת
ל אותו שלחה ולכן מוזרות, מהתנהגויות

 חודשית, בקיצבה מצוייד כשהוא ישראל,
ל בנה על תשפיע היהודית שהמדינה כדי

כנראה. ניכרת היתר■ לא ההשפעה טובה.

* ★ ★
ואגדות תמונות
 של אחיו שהוא שיף, חיים המלונאי

 ה־ של בעלה שהוא שיף, דויד המלונאי
 מן הוא גם סובל שפירא, אלה יפהפיה
 להדפיס החליט במיתון, להילחם כדי המיתון.
 לתושבי בדואר שתשלחנה מיוחדות גלויות

 בבאר ולבקר לבוא הצעה ובהן ירושלים,
״ב משקאות יימכרו שם הנשיא, מלון של

 שיף החליט זאת מלבד קיוסק״. של מחירים
 חדשה, זמרים־נגנים שלישית למלון להביא

תון. שלישיית שתקרא חד שלישייה • המי
הזהב. מיתרי שלישיית נקראת אחרת שה

★ ★ ★
ד והכוסית; הכדו

 דיסקוטקים לבין ספורט בין הקשר על
 מהם אחד סיפורים. וכמה כמה כבר יש

 יפת, אמנון תל־אביב, שמשון לחלוץ נוגע
 • ברחובות. דווקא דיסקוטק לפתוח שהחליט

 דיסקוטק. המנהל כדורגלן כבר ישנו כידוע,
ה חיפה, ממכבי שמולביץ, דניאל זהו

 • הכרמל. הר שעל דניה דיסקוטק את מנהל
 11 ״כשיהיו אמר: גלזר, שייע זאת כששמע

מבעליהם להרכיב נוכל כאלה, דיסקוטקים

ס עמליה * חו ארבל. ונ

 מה כל לא אך • כדורגל.״ של נבחרת
 נושא לשמש יכול וספורט בכדורגל שקשור

 סיפור דוזקא הוא הבא הסיפור לבדיחות.
 בשבת הופיע לא למה מסביר הוא עצוב.

 גדעון רמת־גן, הכוח־מכבי איש האחרונה
 בתוצאה שנוצחה קבוצתו, בהרכב שרר,

 לפני יומיים הסיבה: יפו. מכבי על־ידי 0:2
 של בדיסקוטק שרר קצת בילה המישחק
 לרוע רייס־דייוויס־שאולי. מאנדי

 אדמונד קבוצתו, מאמן שם הופיעו מזלו
 דאהן. אלי הקבוצה ומנהל שמילוכיץ,

 אמר והמאמן מבטיהם, את בו נעצו השניים
 כ־ למחרת, כאן!״ להישאר יכול ״אתה לו:

הוס שרר. בה נכלל הקבוצה,ילא שהורכבה
 אימון אחרי לבלות שהולך ״מי לו: בר

 עוד • בשבת.״ לשחק מסוגל אינו קשה,
 תל־אביב הפועל כדורגלני ספורטאי: נתח

מקב אחרות בקבוצות כיצד בקינאה רואים
 הנאה, טובות ושאר מענקים פרמיות, לים

 הטילו לכן אוהדים״. ״חוגי הנקראים מגופים
 הימל־ יגאל שלהם, השרוף האוהד על

 שיאסוף כזה, אוהדים חוג לייסד כלוי,
 האוהד־הש־ מחפש עכשיו תרומות. עבורם

 ומספורט • אוהדים־שרופים־עשירים. רוף
האפיפ כי מספרת, האחרונה הבדיחה לדת:

ליש מיוחד שליח שלח 6ה״ פאולום יור
 של הפיצויים פרשת את ללמוד כדי ראל,
 מעוניין האפיפיור אונטרמן. איפר הרב

 מילאנו, מהעיר פיצויים לו מגיעים אם לבדוק
 רבות, שנים במשך כקארדינאל כיהן שם

 כש־ ,השבוע • הקדוש. לכם שנבחר לפני
לר הירושלמי האמנים בית מבקרי התפלאו

 מאמריקה, שחזר שטרן, יוסי שהצייר אות
 בזהב מופשטת תמונה בחייו לראשונה מציג

 ״זה הבא: ההסבר את ממנו קיבלו ושחור,
 הבעיות שתי את מבטא זה מופשט. לא

 רדיפת — האמריקאים של ביותר החשובות
 הלילות, באחד • הכושים.״ ורדיפת הממון
מ לביא אריק כשחזר הקטנות, בשעות

 ואני, הנזלן הצגת לאחר לתל־אביב, חיפה
בחיפו שעסקה המשטרה, המכונית את עצרה

 החל אריק בחדרה. הנערה רוצחי אחרי שים
 ונתנו אותו זיהו ואז בדיחות, לשוטרים לספר

 רז, ריכקה את בדרכו. להמשיך רשות לו
כלל. זיהו לא הם מכונית, באותה שישיבה

★ ★ ★
ע פסוק■ שבו ה

ההס נשיא גולדמן, נחום הד״ר •
 וכבר לישראל מגיע ״אתה הציונית: תדרות
שמע בדיחות שומע אתה 'הראשונים בימים

 בלתי שהן מפני לא הפנים, על סומק לות
ומרושעות.״ אכזריות שהן מפני אלא מהוגנות,

על וילנר, מאיר רק״ח ח״ב •
 הישיבה את שהאריכה מפ״ם מועצת החלטת

תנאי.״ על שנה קיבלה ״מפ״ם בשנה: בממשלה
 ״מעמדה טייטס״: ח״ניו־יורק •

מרגיז.״ באופן נוח לא הוא ישראל של

צה״ל כחייל ג׳י יוסף
המוזר הבן

153223 הזה העולם


