
סימה ומדכה רינה נסיכה
העזו שתיים רק

 זכה הראשון בפרס ילדים. ציורי רות
 חייל ציוריו עבור )9.5( נגיד אהרון

 העתיקה. בעיר ילדים וקבוצת רימון זורק
 שיר, מיכאל אצבעוני, עורך התפעל

 גבוהה. ברמה ממש מציירים האלה ״הילדים
 בסלון בושה בלי תולה הייתי שלהם ציורים
 בתל־אביב, היכל־המשפט באי 0 שלי.״

 בקביעות בו מופיעים באחרונה כי הבחינו
ד ובראשם השחקנים בימת שחקני ד עו

מפ ואמנון ריכלין ליאורה קוטלר,
 במה לדעת ביקשו אשר לסקרנים, קין♦

 תשובה לקוטלר היתד, השחקנים, ״הסתבכו״
 מי? של ברצח.״ נאשמים ״אנחנו מוכנה:

 היתד, האמת אך כמובן.״ המבקרים ״של
הצטרפה אשר הלהקה, יותר: פרוזאית
 את עורכת הקאמרי, לתיאטרון באחרונה
 לבית־ השכן שלום־עליכם, בבית חזרותיה
 לאכול השחקנים באים בהפסקה המשפט.
ה של ידידיה 9 בית־המשפט. במזנון

 השבוע הוכו רוזוכפקה חינה שחקנית
 שהיא חינה בהופעתה. חזו עת בתדהמה

 כאשד, למכריד, והמוכרת לנכדים, סבתה
 האחות רצת בהצגה מופיעה ושקטה סולידית

ו הוללת כלסבית דורות בתיאטרון ג׳ורג׳
 חשבה באהבה,״ מצליח שלא ״מי 0! פרועה.

 הישראלית הזמרת אנקורי, מרגלית
 אחרים.״ בדברים ״מצליח ניו־יורק, תושבת

 היא התאמת: המשפט של הראשון החלק
 השני החלק גם אך בעלה. עם הסתדרה לא

 בתפקיד להופיע צריכה היתד, מרגלית הגיע:
 איחרה היא אבל זורבה. במחזמר ראשי

 מרגלית קיבלה למחרת לד״צגת־ד,בכורה.
 טובים בעלים גם יש 0 מכתב־פיטורים.

 יפה של בעלה איתם. להסתדר שאפשר
 יחול אשר ליום־הולדתה למשל. ירקוני
 מחוצלארץ לה שלח הוא השנה, בתחילת
 על הבשורה • מפוארת. מרקורי מכונית

 ריים־דייכיס־ מאנדי של בתה לידת
 לבריטניה. גם סוף־סוף הגיעה שאולי,

 או;ז ניוז ראשון, יום של השערוריות עיתון
 עמודו לרוחב הידיעה את פירסם וורלד, זי

 הדמות על מאנדי הגיבה בכתבה, הראשון.
 בריטניה: לאזרחי מוכרת היתד, בה הקודמת,
 וזה — הקודמים הימים על חושבת ״כשאני

 כמה רואה אני — רחוקות לעיתים לי קורה
ב האמנתי לא פעם אף אז. הייתי טיפשה

 עקרונות את לומדת אני עכשיו אלוהים.
 הסתלקה החיים־הטובים נערת היהודית. הדת
 אריס • אני.״ באמת זאת עכשיו —

 שם זוכה בלונדון, להקתו עם השוהה פאן,
 פירסטו לונדון עיתוני כל עצומה. לפירסומת

 בזכות כמו בזכותו, כך כל לא כתבות, עליו
 הבריטים בפני מוצג ארים כי דיין. משה
 הישי־ שר־הביטחון על ביותר האהוב לנגן
 בחתונת לנגן על-ידו שהוזמן וכאיש אלי,
נכון. — שכמובן מד, יעל. בתו

הכופרים
למען

ה מונ א ה
ה המוסד חניכי בפני בהופיעו השבוע,

שר פרע בירושלים, קוק, הרב שם על דתי
 שיש החשבון מן חלק אכן אכא ד,חוץ

 ״בין אבן: הכריז שר־הביטחון. עם לו
המנהי נחלקים פיהם שעל השמיים עופות

 באוהלי' נץ חדש: עוף התגלה בארצנו, גים
 נביא להיות לא ״החלטתי 0 בצאתו." ויונה

 הרבה זו מישרה על שיש מפני בישראל
 הנביאים של גורלם מזה וחוץ מתחרים,

 באותו אבן אבא הוסיף מוצלח,״ היה לא
 שר־ההוץ הכריז זה אחרי מייד אך מעמד.
 בחג־ד,אורים דעתו, לפי נבואית: הכרזה
 ״אי השתיים: מן אחת יקרה הבאה בשנה
 ימשיך המצב או באיזורנו, השלום יקום

האח הסיפור • היום.״ שהוא כמו להיות
ב הכנסת בניין כותלי בין המסתובב רון

 משר, ,שר־ד,ביטחון הגיע כאשר ירושלים:
שנשאל לפני ועוד לוד לנמל־התעופה דיין,

 אחרי חזר •טילון, דן הטלביזיה קריין
כש תוכניות להנחות הפסקה, של חודשיים

 תודות זה כל ביטחון. ומלא מבריק הוא
 טלביזיה, לענייני המומחה של לטיפולו

 בדן מיוחד טיפול טיפל צמח צמח. יופי
 תורת את ללמדו הצליח חודשיים ומשך

 2000 אחרי סוף־סוף, 0 הנכונה. ההופעה
 איך? שלימה. לגאולה ירושלים זכתה שנה,
הישראלי הקצב פסטיבאל במיסגרת כך:

ב הניבחרוח הלהקות של הופעה נערכה
 לבחירת תחרות גם התקיימה ירושלים.

 שנרשמו הנערות שבע מבין הגרגר. נסיכת
 תור• רינה מהן, אחת שתיים. הופיעו —

 שהופיעה בלונדית, ספרית ),17.5( ג׳מן
 לנסיכה. ניבחרה ובמגפיים, קצרצר במיני

 מלכת־ שוכל, סימה על־ידי הוכתרה היא
 לקהל להוכיח כדי אשר הישראלית, הגוגו

 סוער. בריקוד פתחה — לה מגיע התואר בי
 בחוצלארץ הצליח אשר ישראלי צייר 0

 חיפה תושב ג׳וני, אמיתי. ג׳וני הוא
 הוא קאנדה. בטורגטו, עתה מתגורר לשעבר,

 ארצות־הברית בניו־יורק, לאחרונה הציג
שהתבט כפי בהחלט,״ פרטית פופ ״אמנות

 את היללה אשר האמריקאית הביקורת אה
 דיין.״ משה של מארצו הפאציפיסטי ה״צייר

 להיות צריך לא סוב צייר להיות כדי 0
 השבוע בחוצלארץ. לגור צריך ולא מבוגר

תח־ אצבעוני, הילדים עיתון מטעם נערכה,

אנשים
הקרבה

למען
ת ס הכנ

 חבר־ להיות כדי להקריב אדם מוכן מה
 הצעיי• ד,ח״כ השבוע הוכיח זאת כנסת?
 (״דודיק״) דויד העבודה ח״כ בכנסת, ביותר

 דג של במקומו לכנסת שנכנס גולומס,
 לגגלומב שנודע לפני יומיים שפרש. סדן

 אליי הגיעו לכנסת, לד,כנם עתיד הוא כי
 שמונה בן לסיור והכרטיסים המסמכים כל

 ב־ זכה גולומב בארצות־הברית. חודשים
לימו לסיור אייזנהואר, קרן מטעם מילגה

 על ארצות־הברית ברחבי אשתו עם דים
 בחודש 28ב־ לצאת עמד הוא הקרן. חשבון

 סדן, של התפטרותו על לו נודע כאשר זה.
 לוותר: מה על אחד לילה במשך דודיק שקל

 התעורר בבוקר המסע. על או הכנסת על
 חבר־כנסת, להיות בליבו: נחושה כשר,חלטה

בית בעל 0 יותר. שווה אחת, שנה אפילו
להת יכול ד,לוי, יהודה ברחוב הרלי, ד,קפה
 ודר דיין כדטה שר־הביטחון בקלות. עשר

 נוהגים כר־לכ, חיים רב־אלוף רמטכ״ל
 הם שלהם. השבת עוגות את אצלו לקנות

 עם נהגיהם את שישי בימי אליו שולחים
 יבולים הצ׳קים את בידיהם. חתומים צ׳קים
 מעריצים וסתם לאספנים למכור הקפה בעלי

 הנקוב מהסכום כמה פי גבוהים במחירים
 נהנו את בר־לב שלח למשל, השבוע בהם.

 לקוחות ל״י. 40ב־ לשבת עוגות לו לקנות
 בו לשלם מוכנים היו בקפה, נוכחים שהיו

 80 בר־לב חתימת עם הצ׳ק בעד במקום
 להפרד מוכן היה לא הקפה בעל אבל ל״י

 שערי במסיבה 0 זה. במחיר גם מהצ׳ק
 פיקוד אלוף גכיש, ישעיהו אלוף השבוע
 ארבעת מלחטת אלבום הופעת לרגל הדרום,
 במלחמת־ הפיקוד עלילות את המספר הימים,

 דני האלבום, עורך לו חלק ששודד,ימים,
העי למרות כי ציין פנקס מחמאה. פנקס,

 כג׳נטל־ כלפיו האלוף התנהג והסחבת, כובים
 ייטראל האלוף ,גייסות־ו-,שריון מפקד מן.

 פנקס. כלפי עוקצנית הערה העיר טל,
 כג׳נטלמן,״ אליך התנהגתי שאני ״תודה

 לפגי החומר את לך ״והראיתי פנקס לו אמר
 יודע איני אבל השיב, ״כן,״ שפורסם.״

מפחד!״ או כג׳נטלמן זאת עשית אם

 מיהר הוא בארצות־הברית, ביקורו על
 ולא דיין לא בשמו. שנאמר מה כל להכחיש

 ידע — הסיפור את שהפיצו חברי־הכנסת
 0 שר־הביטחון. הכחיש בדיוק ידיעה איזה

 לוי ראש־ד,ממשלה פגש שעבר בשבוע
 שלגביהם צה״ל, מאלופי אחד אשכול,

 שלהם המוראל כי בספרי־הזכרונות, נאמר,
לשר־ד,ביט דיין של מינויו ערב ירוד, היה
 המלחמה?״ לפני ירוד מוראל היה ״לך חון.
 האלוף השיב ״לא,״ בכעס. אשכול שאל

 הוועד־,- בישיבת 0 שננצח.״ ״ידעתי בחיוך,
 השבוע, נערכה אשר ההסתדרות של המרכזת

 כקד, אהרון ההסתדרות, מזכיר הכריז
 לצרף מתכננים אותו המצוייר השבועון כי

 עד־ דבר, העתיד; המערך עיתוני לשלושת
 יווכח אם אלא יבוצע לא ולמרחב, המישמר

 אליי פנו כאשר כך. בשל גרעון יווצר שלא
 מדוע, בשאלה יעקכי וגד זיידל הילל
לשבו המיועד סעיף בתקציב הוכנס אם־כן,

 לקול בקר השיב ל״י, מיליון רבע בסך עון
 לגרעון, לא ״זה הוועדה: חברי של צחוקם

 ביותר הטובים פניני־הלשון 0 הקצבה!״ זה
 של מפיו לרוב, יוצאים, הכנסת בבניין
 השבוע הכנסת. סדרני ותיק ציגלר, יצחק
 המוכנים שרים ״ישנם שוב: ציגלר הבריק
 לוותר מוכנים אינם אבל שטחים, על לוותר

 פרוס׳ 0 אמר. שטחים.״ על דיבור על
המדי את המסעיר לייכוכיץ', ישעיהו

השנונות, באימרותיו חודשים כמה כל נה

חדשה דימדיך
חי האחרונות השנים 40 משך
והקול הזוהר עולם אנשי פשו
 ה־ דינזריך למרלן יורשת נוע,

 השבוע מצאו. לא הם אלוהיתז
הח האלוהים בלונדון, נתגלתה

 22ה־ בת דיטריך מוניקה דשה:
 זמן כמה השאלה: .96״55־95וה־

דיטריך? בשושלת מוניקה תחזיק

ו נ ג בי ל י מי מ ד צ זזז5ממ פזן!אץמא-זזאאו
לי=3<־, נגן■

סטודנ בפני בהופיעו שוב. השבוע הבריק
 נרם בירושלים, העברית באוניברסיטה טים

מש בכל כימעט ולוויכוחים לחילוקי־דיעות
 התנ״ך בין היחס על למשל: שאמר. פט

סלק שעושים אנשים פה ״יש — להתנחלות
ה את לספק כדי התורה מצוות של ציה

 לחלק הכוונה שלהם, הקאניבליסטיים יצרים
 הכותל על השלימה.״ ארץ־ישראל מאנשי

 דיר־חזירים ״גם — קדוש כמקום המערבי
 באותה נחלת־השם הוא מפ״ם של בקיבוץ
הכופ מן חלק ״בארץ — אמונה על מידה.״

 בטמד חלק בפסיכואנליזה, מאמינים רים
דיין.״ במשה וחלק בסוציאליזם חלק טיה,

המלכה

הרמטכ״ל שד העוגות המחאת
ל״י 40ב־ — לשבת עוגות

למען
הנסיכה

163323 הזה העולם


