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חובבים כדורגלנים ★ בכנסת
בראזיל נבחרת אינם מריו
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18.11.59 תאריך;

סנווט
שריקות־בוז

הנב על בראזיל, נבחרת על דיברו
נב על בראזיל, של האולימפית חרת
 סתם ועל בראזיל של החובבים חרת

ב בראזיליים. כדורגלנים של נבחרת
 ל־ בחרה לכדורגל שההתאחדות רור

 נבחרת נגד המישחק על מודעותיה
 וכך ביותר■ המרשים בתואר ישראל

וההו ברחובות המודעות ׳}!לפי קרה,
 בשבוע ישראל■ שיחקה ברדיו, דעות

בראזיל. של הנבחרת נגר שעבר■
 היה בערך, אפילו כך, היה זה לוא
ב ישראל, נבחרת שהשיגה הנצחון
או עצום. הישג בבחינת ,0:1 שיעור

התמו שנגדה שהקבוצה מאחר לם
 אוסף הכל בסך היתה הנבחרת דדה
 קבוצות מכמה חובבים שחקנים של

עור שהתוצאה הרי דה־ז׳ניירו, בריו
מאוד. נוגים הירהורים רה

 עם הקרובה ההתמודדות לפני
 זו היתה יוון. עם שלאחריה, וזו פולין

 ישראל. נבחרת של מבישה הופעה
 שהנבחרת הראשונה הפעם זאת היתה
 מפיות מאורגנות לשריקות־בוז זכתה

צופים. אלפי י

קולנוע
השיניים 57 חיוך
 מיצעד מארגני על חלק לא איש

 סירטון־הפיר־ כי סירטוני־הפירסום,
האחרונה. בשנה מאוד התקדם סום

 נמסרו מדוע כלל מובן לא אולם
סר שני בעד והשני הראשון הפרס
ושי וספה מבינוניים, למטה טונים

 של שורה מראה האחד באולפן. עור
 וספות על רוכבים בחופשה שחקנים

 בתל־אביב, ארלוזורוב רחוב לרוחב
 57ב־ מחייכת מתחילה כששחקנית

שחק מראה והשני קדמיות, שיניים
 שיעור נותנת מתקדמת יותר נית

 כספי את להחזיק היכן אינפנטילי
כמובן). (בבנק, תלמידיה

וא ועל הא על
חיפה! חיפה!

 1959 הזח העולם קוראי
 והירכו מאוד פעילים היו

ה של הקל כמדור להשתתף
 תרד הנה הבא. העולם ,עיתון

 אורי החיפאי, הקורא של מתו
שיקה:

 את הגיא פטריוט חיפאי
 הגד- את לדאות מחדל חברו

מלית.
ש המטרו על דעתך ..מה

נגאווה. שאל לגו:״
 החבר, לעג זהר מטרו, ״זה

סנטימטרו!' ״זה

עוות
 נתן. גלוסקא
רקח גלוסקא

 התאח־ השתתפה פעמים ״ארבע
וב לכנסת, בבחירות דות־התימנים

להע הצלחנו לא האחרונות פעמיים
 השבוע אמר אחד,״ ציר אפילו ביר

ה על שרגז מתל־אביב, זועם תימני
עלולה הסימנים כל לפי כישלון.

 דרש ברשימה, השני המועמד ),40(
להתפטר. ממנו

 מקייטין התנאי: הסכים. גלוסקא
דו 3,000 לירות(בערך 5,250 ישלם

 בעלי־חוב לכמה )1959 בשנת לר
 הפרטי הרופא ביניהם גלוסקא, של
 נמוך־ מקייטין ורוקחו. גלוסקא של

הס על חתם הסכים, והמשמין הקומה
 ליושב־ראש שלח וגלוסקא בכתב כם

ה מיכתב־התפטרות. ועדת־הבחירות
בריאות. סיבות נימוק:

מקייטיז, בסים. הגדול הפרם

שהיה הור ובס הע היה וה
0 )0  25  ! )0 /  שכה, 25 לפני השבוע, שהופיע הזה״ ״העולם בגליון

ד מי של .,ידו בכתבה דווח  השתמשו כיצד דשם״׳ בי
י די־ת־ש־ד לקניית השואה להנצחת שנועדו בכספים

 0 ושם״ ״יד כמגדל שמוגה לשעבר. לשגריר רושלמית
ת סיפרה גדליה״ את הלבשתי ..אני הכותרת תחת תב  על הזה״ .העולם כ

 דוגמניות דיגמנו שבה תל־אביבית, בתצוגת־אוסנה הקלעים מאחורי הנעימה
 על סופר ולהיעלם־ — לצלם — ..לשלם ובכתבה • מיובאות איטלקיות

 עם מארצות־הברית המאוחדת היהודית המגבית תורמי של מסע־היכרות
 פירסם אימר בן־אמוץ, דן הגליון: בשער • 1959 ישראל של המציאות

ה לכנסת בבחירות מפא״י. לטובת ספק־מתלוצצת, ססק-רצינית מודעה,
 באופנה מאוד ■טהיו ,.אסקוט״, סיגריות למודעת בחיקוי המודעה. רביעית.

שנת בבח מפא״י של א׳(אות־הזיהוי רק אבל הכל, ״ניסיתי אמרה: .1959 ב
אמיתי!״ סיפוק לי גורם לכנסת) ירות

מקום מבטיחה איננה בניס זניה

ר1•א ן ב דן ־ ב ם מ ץ ו  י
המפא״־ית מודעת! את

לבנה כיפה אדומה, כיפה
 חולות הישראלי בסרט היתה הקולנוע בעולם שלה הופעת־הבכורה

 להקת יוצאת מצפת, 22 בת צעירה (למעלה), ממן שושן גם לוהטים.
 אדומה), ובכיפה כשילגיה הופיעה (בו ילדים תיאטרון ושחקנית ל הנחי

 קצת ימים, (באותם לירות 20 תמורת זאת עשתה היא בסרט. כיכבה
רחמניה. אחות של בתפקיד - לבנה ככיפה אבל דולר) 11מ־ יותר

 גם להצליח לא התאחדות־התימנים
ב להשתתף תחליט אם הבאה, בפעם

 מסוכסכים העדה מנהיגי כי בחירות.
 את לפרק מאיימים השני, עם האחר

חברים. אלף 12 המונה ההתאחרות,
 לפני חודשיים החלה הפרשה כל

 בראשותו •כשההתאחדות, הבחירות,
ל התעוררה ),64(גלוסקא זכריה של

 הוועד־ חברי את אסף גלוסקא חיים.
 הרשימה. בראש לעמוד דרש הפועל,
מסע־הבחירות. את יממן הוא הסיבה:

 גלוסקא אבל לרופא. גם כסף
 הוא הכספים. את להשיג הצליח לא

תע לנהל יכול היה לא לחובות, נכנס
 התימנים, של הקשיש העסקן מולה,
הש לא עניבת־פרפר, תמיד העונב
מקייטין משה העניינים. על תלט

——יי— 4 —י

 ראש־ סגן שבועיים לפני עד שהיה
 את לממן התחיל רחובות, עיריית

 ,ב־ עדתו, רשימת של מסע״הבחירות
 שהרוויח הלירות אלף 30 מתוך חלקו
 מיפעל- בהגרלת לכן קורם שבוע
ב הוצאותיו את לכסות קיווה הפיס,

בכנסת. עבודתו זמן
 לפני שבוע ההפתעה. שבאה עד

 מקייטין של בביתו הופיעה הבחירות
מ להתפטר, לו שהציעה מישלחת

 להצליח. סיכויים לו שאין כיוון
סירב. מקייטין

 אחדים ימים הכל. היה לא עור וזה
 כרוז, גלוסקא פירסם הבחירות לפני
 רשימת כי הערה לבני הודיע שבו

 התאחדות של רשימה אינה מקייטין
 ירדו מקייטין של סיכוייו התימנים.

לאפס.

מכחכים
)3 מעמוד (המשך
 לילי של העשירה מהשפה נרהמתי
 למדינתנו לזיין יכולה אינה היא אבירן.

 הצליחו. לא ממנה גדולים השכל. את
 עם מסכימה אנו אחר ברבר ולפחות

 ״רוב אבירן): (דויד לשעבר בעלה
מאומה!" לא על מהומה

ירושלים הלי, אתי

ציור תמורת יהודים
 לתת מוכנה שרובר גיטה

תמו יקר״ערך ציור לרוסים
 ברית- ליהודי היתר מתן רת

 הזה (העולם לצאת המועצות
 הציור נראה כיצד ).14.11
הזה:

 באנגלית שמי פירוש בריוק. וזה.
אילת אש, אליהו ובגרמנית.

• • •
שואלת סג בת

 אחר החיפאית, לצעירה
בעיות. יש הצבאי, שרותה

 ישראל מדינת על לחשוב אי־אפשר
ש במקום בצבא. שמה שייקשר בלי

 לפיתרונות־ נתונה תהיה המחשבה
 על הזמן כל אצלנו שוקדים שלום.
המילחמה. — הלאומי תחביבנו פיתוח

 מיל- בלי לחיות יכולים שלא אלה
 ויפוצצו מישחקי־טלוויזיה שיקנו חמה,
 על־ידי ומטוסים. אוניות היום כל בהם

 על־ידי ולא — כפתור על לחיצה
לשדה־הקרב צעירים אנשים שליחת

וציור שרובד
עסקת־חבילה לראות

לצייר. ידע הזה הרופין כי להניח יש
 סיפורי־היל־ מספר של הפורטרט אם

מאפ בציור, הנציח שאותו הרוסי, דים
 עיסקת־ להציע שרובר לגברת שר

 תמורת יהודים לרוסים: כזאת חבילה
 או, תתבצע, שהעיסקה עד אבל ציור.

 במוסיאון יוצג הציור צפוי, שיותר מה
אותו? לראות אפשר אולי ישראל,

ירושלים יוחאי, יעקב
 ראה יוחאי. הקורא בבקשה. •

.גלופה
• • •

פסוק של שעשן
ה עם תמיס״דעים קורא עוד

(העו שהתריע אלעזר, קורא
 של תפלותו על )14.11 הזה לם

בטלוויזיה. פסוקו״של־יום
 שהיה אלעזר, לאברהם ואמץ חזק

 שרבים־רבים למה בטוח, אני לפה,
 ונטול־ משעמם תפל. אין חושבים.

בטלוויזיה. מפסוקו־של־יום עניין
בירו שם, להם חסרים אם ובאמת,

 אני גם הרי פסוקים־של־ממש, שלים,
שניים: או אחד פסוק להציע מוכן
 - חיים אינם חייהם שלושה •

שאש ומי אחרים. לשולחן המצפה
 מוש־ שייסורין ומי עליו, מושלת תו
ביצה). בגופו(מסכת לין

 זמן שכל החילזון: מן ולמד צא •
 עימו(מיד־ גדל נרתיקו גדל שהוא

חיפה חלודנקו, חנן ■רבה) רש
• • •

אפר בדי עשן אין
 המעשן מאילת, אש הקורא

ליום סיגריות חפיסות שתי
 מבקש ).14.11 הזה (העולם

שמו. הגיית על שיקפידו
 נגד מיכתבי את הכתרתם פתאום מה

 בכותרת להפסקת־העישון השדולה
 רציתם אתם עשן. בלי אש אין

 על מלים משחק ולעשות להתחכם
 מודה אני נכון. זה. לא זה אבל שמי,

 שמי אבל עשן, בלי אש שאין(אליהו)
 אש(שחורז ולא קש) עם אש(חורז הוא
יש). עם

 המ־ שמי שתקפידו. אבקש להבא,
 יש האמת, ולמען אש. אליהו הוא דוייק
 כי לסיגריות. חיבתי על רמז בשמי
אפר, כידוע, הוא, סיגריה כל של סופה

סיבה. ללא
ש פעם. כתב פון־גתה וולפגנג

 כשהבורות היא ביותר הגדולה הסכנה
 שבה במדינה. חייה ואני לפעולה יוצאת

פופולארית. היא לקרב היוצאת הבורות
 זה. את אוכלים איר יודעת אינני

 כשאני פה, לחיות כיצד יודעת אינני
 בעולם חי שהוא שחושב .20 בן אדם

 פה הצעירים האנשים מדוע נאור.
 זה. מסוג בבעיות להתלבט צריכים

 בדברים עוסק העולם של כשהנוער
'גמל אחרים  חיפה בנש, אידנח ?י

• • •
מאמסטרדם שאלה

 ישראלים מחפשים מדוע
לילדי כמטפלות הולנדיות

בארץ. הם
 הפליא בתו״ל(שליח) החי כישראלי

שבהן מודעות־לוח בעיתון לראות אותי
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ההולנדית המודעה
שמרטף לחפש

 בחו׳ל. עובדים ישראלים מחפשים
 במצב האם בארץ? כוח־אדם חסר האם

 לעבוד יותר משתלם הקשה הכלכלי
 מובטלים כשיהיו גם מחו״ל, אנשים עם

 הפיתרונות? למי בארץ?
הולנד אמסטרדם, אהרונסץ, לוין

 עיתון קטע של גלופה ראה •
 מטפלת׳ מבוקשת שבו הולנדי.

בארץ. למישפחה שמרטפית
2464 הזה העולם


