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 אלף מאה אחת, פעם דולר אלף ״מאה

 ? אלף 150 שומע אני האם שנייה, פעם דולר
 ?״ בוחר אתה במה רבינוביץ, מר ! נמכר
 את שהבליט היהודי את ברמקול הכרוז שאל
 הראשונה. השולחנות בשורת העבה כרסו

כש רבינוביץ ביקש העניין.״ היא ״האהבה
בו. הנוזפת אשתו למראה מסמיק הוא

 של הנשיאות שולחן מאצל קמה הורן לנה
 ניגשה העצמאות, מלווה אגרות רוכשי כנם
 לנגן שהחלה לתזמורת רמזה הרמקול, אל

 שירה את סיימה כאשר מצוברח. עצוב, שיר
 רבינוביץ אמר סוערות, כפיים מחיאות פרצו

 זה את שרה ״היא : טוב עסק שעשה שסבר
סו זהו כי טעה. הוא אך בשבילי.״ במיוחד

 בעלת הקול, ״חסרת הזמרת של הגדול דה
 אחד לכל קול״. מסתם גדול שהוא המשהו

ב בקולנוע, בתקליט, מאזיניה מיליוני מבין
ובתיאט הלילה במועדוני בטלביזיה, רדיו,

 בשבילו״, במיוחד שרה ש״היא נדמה ראות,
לבו. לתוך ישר

הורן לנה הזמרת
ניתוח־קיבה ההופעה, ביום

ה מעורה כיום הקורן הזוהר קול. כלי
דרכה. מתחילת האיר לא הורן לנה של שחור

 ,23ה־ בת הורן לנה היתד, 1940 בקיץ
״שחו : נפוצה (דעה יפהפיה ברוקלין ילידת

 אי־פעם״), ביותר היפה היא לבנה, או רה
 אמה, לבית שבה היא וחסרת־מזל. עצובה
 נשו־ אחר תינוקות בשני ומטופלת גרושה

 והיא כושי. פקיד עם מוצלחים בלתי אין
 ראתה בהם וברים שני רק לעשות ידעה

 :משפחתה את לכלכל קלושים סיכויים
השחקנית. מאמה למדה אותם ולרקוד, לשיר

הקול מבתי לאחד לנה יצאה ייאושה ברוב
לילה מועדוני זמרת על סרט ראתה בו נוע

 להיות״),- רציתי שאני מה (״בדיוק מצליחה
 סערה. התחוללה האזור שבכל כלל ידעה לא
 :צלצלו הטלפונים אותה, חיפשו השכנים כל

לנה.״ את רוצה הג׳ז) (מנצח ברנט ״צ׳רלי
 אחר לנה את שגילה תזמורת, חבר הסביר

 את חלתה, ״הזמרת : בקולנוע נרחב חיפוש
 בזרועה אותה למשוך נאלץ הוא מופיעה.״

להת דקות ״חמש לה נתן המעברים, לאורך
הלי במועדון הקהל גילה ערב באותו פשט.״

 קול, בלי שעושה חדשה, ״אשר, המפואר לה
(קול).״ עם עושים שאחרים ממה יותר

הי הארבעים שנות בתחילת ולנה. לני
 לבנים כוכבים בגילוי זריזה הוליבוד תד,
 רוב היה לא אותם כושים, בגילוי מפגרת אך

 אולם הבד. על לראות מבקש הלבן הצופים
 הקופה. סוד היופי, מן התעלמו לא היצרנים

 שלה החוזה הדעות. לכל אותו, ייצגה ולנה
 סדרת ; הישגים בשני נסתכם ס. ג. מ. עם

סו אויר מזג ברקיע, (תא כל־כושים סרטים
 לייטון, לני יהודי, ובעל לנה, ככבה בהם ער)

המציאות. יקרי שיריה מעבד שהפך
 עוררה כשנתיים לפני כתנאי. תופעה

 בארצות־הברית. כל־ארצית סנסציה הורן לנה
שבמדי בסנט־לואיס צ׳ייס הגדול המלון בעל
 בקרב לשמצה הידוע יהודי הוא מיסורי נת

 חסומות המפואר המלון דלתות כי הכושים.
 מוזמנים שהיו כושיים אמנים ואף בפניהם.
 לא החורף בעונות האורחים את לשעשע
הופעתם. בתקופת במלון להתגורר הורשו

 מנהלה אל המלון מנהל פנה הימים באחד
 ראלף הורן, לנה של והיהודי הצעיר האישי,
 הציגה לגד, הופעות. שבוע ביקש האריס,

 לכל הניתן יעיל ושרות במלון דירה :תנאי
 לנה את ללקוחותיו שהבטיח המנהל לבן.
 לא לנה אך הסכים. העונה, בתחילת הורן
הפ למרות מאז, מלון באותו להופיע שבה
 להפלות המשיך המלון בעל כי בעליו. צרות

אחרים. כושים
 ירושלים עתונאי משהופיעו כלכ. לפיד

מכ בזכותה אורחתם, את להקביל חיפה לנמל
 לבאל דוד המלך מלון שולחנות כל את רו

 הוכתה הורן לנה לוותר. נאלצו העצמאות,
 האניה מכבש נגררה קשה, אולקוס התקפת

 טלפון, לחפש אץ האריס ראלף למכונית.
 ערב אותו היוצא במטוס מקום ללנה לודא

קיבה. לניתוח ללונדון,
 מכן לאחר ויומיים לפועל יצאה לא הטיסה
 הרמת־ רמה אולם באי קהל על לנה העתירה

 ברובו (הכולל המיוחד סגנונה מיטב את גני
 ״אני לאמור: המפורסמים, הלפיד שיריאת-

שמ מארבע אחת !״),בלבי לפיד לך נושאת
ברשי נכבד למקום אותה (שהעלו הפאר לות
 באר־ ביותר יפה הלבושות הנשים עשר מת

בניו־יורק. לאחרונה שקנתה צות־הברית)
 את שהקסימו בחיוכים חסכה שלא לנה
 : פולמוס עוררה משיריה, פחות לא הקהל
הר ? לא או תותבות להפליא היפות שיניה

 בעולם ״אין :סקרנים מספר מנהלה גיע
״כאלה (שיניים) להפיק המסוגל יצרן !

וקרחת כוכבים שבונה
 של המפורסמים הגדודים אחד כשמשוחררי

 נתברר גדודי זכרון כנם השבוע ערכו גבעתי
שון מ ש דן ש כי  הוא להופיע. יכול אינו א

 עין־ ,קיבוצו במטבח תורן יום אותו היה
השופט.
 לחדשות שחזרו המפורסמים השמות אחד

 תל־ גיבור טרומפלדור, 5יוסן של זה היה
 (מילואים) טוראי רב היה לכך הגורם חי.

 במקצועו קבלן ,48 בן טרומפלדור, משה
 הגיבור של קרוב־רחוק שהוא טוען האזרחי,
 מפקדי לקורס להתקבל דרש הוא הגלילי.
 צריכות שהיו תכניות שורת בהגישו גדודים
נשק :התכניות בין כושרו. את להוכיח

תכ טרומפלדור, מפוצץ שייקרא חדש סודי
ירושלים. לכיבוש נית

שהתפר אולסוואנגר, עמנואל ד״ר
אספרנ כדובר לארץ, הודו יהודי כמעלה סם
 השבוע גילה היהודי, הפולקלור וכחוקר טו

הא של ותיק חבר גם הוא נוספת. חובבות
ל רשום והוא הבין־כוכבית הבריטית גודה
לכשתיערך. לירח, הראשונות הטיסות אחת

טריביון, הרלד הניו־יורק של הנודע סופרו
 ימים סייר בארץ, השוהה שמידט, דאנד!

לק ארוכה כתבה לעתונו שיגר בנגב, מספר
 העתון, עורך הבריק העצמאות. יום ראת
קב למחרת בעולם, החשובים היומנים אחד
הנגב?״ נראה כיצד אבל ״טוב, :הכתבה לת

 חודשים שלושה משך פרסם שמעריב אחרי
 מפקח של רשימותיו את יתירה בהבלטה

 התנועה עבירות על הררי שלמה ראשון
רשי שבת ערב פרסם הרבים) רשות (במדור

 מה יודע אינה ימין יד כי שהוכיחה מה
 של בכבודו זלזלה הרשימה שמאל. יד עושה
 מש־ מבצע ללעג שמה הרבים, רשות כתב

 פרסומת לו בנה עצמו שמעריב טרתי־חינוכי
שבועות. משך

 עליהם קיבלו בנכר ישראליים שחקנים
 הוליבוד. בסרטי גרמניים קצינים תפקידי
ר אי קל, מ  הפך הקאמרי שחקן לשעבר בי
 קיסרי גרמני קצין האפריקאית המלכה בסרט

ם ה ר ב א ר ו ת ס א ־ שהופע (שקלארש), כן
 יחיד הצגת היתד, בתל־אביב האחרונה תו
 הצירות של גבוה פקיד משחק אותלו, של

הש העולם מלחמת בזמן באנקרה הגרמנית
ציצת). (מבצע אצבעות חמש בסרט נייה

 משפחת כוכבי שבעה של הרבה הצלחתם
 הוכחה מלבסקי לבית האמריקאים החזנים

 (ראה דוד המלך במלון העתונאים בבאל שוב
 שמואל המשפחה, אב סיפר במדינה).

או שזיכתה המעשייה את מחדש מלבסקי,
 הופעותיו בכל ביותר הרבות בתשואות תי

 ופלוני לעיר בא חדש חזן :כה עד בארץ
 (החזן) ״כשהוא :לאלמוני דו״ח עליו מוסר
״הנשמה את ווציא5 הוא שר, אלמו משיב !

״חותנתי בשביל כרטיס תן ״טוב, : ני !
מנ של הצעיר בנו הארבע, בן אפרים,

 יום במוצאי עבד סנה, משה מפ״ם היג
ה להכנס וסירב הוריו בית לפני העצמאות

 :המפאי״ים סנה ממכרי אחד סיפר ביתה.
 מחרחר ״אבי : הודיע הבית, ליד עמד אפרים

ה־ לסיבת כשנשאל אימפרליסט.״ מלחמה,

זלצמן פנינה הפסנתרנית
דירה פריצת העצמאות, ביום

 סוכריה לי הבטיח ״אבא :הסביר השמצה
 הבטחתו.״ את קיים ולא

הו ואנשים עכברים על של 150,־ד בהצגה
 הקאמרי שחקן בן השלוש, בן אלדורי פיע

ב הקרח אביו את וראה סן־זאם מרדכי
 ומדולדל־השער. גידם־היד הזקן קנדי תפקיד
 פתאום יש לאבא ״מדוע :אלדורי תגובת
 ?״ קרחת כבר ואין שערות

 מזוודה רכשה זלצמן פנינה הפסנתרנית
 הצטערה שבדיה, בירת בשטוקהולם חדשה

 את ששיבח מקומי מוסיקה למבקר להודיע
 לציריך לצאת עליה כי תמונה) (ראוז הופעתה

חסו -תחת העצמאות יום לקונצרט השוויצית
 טולקדכסקי, שמואל ישראל ציר של תו

במ הצטערו לא שנה. כעבור לשוב הבטיחה
 את שהריקו תל־אביביים דירות פורצי : יוחד

העדרה. בזמן הפסנתרנית של דירתה

'1

תיון המאהבות 3 תעלומת ב
ש הראשון צור יעקב היה העדויות כל לפי
 הוא גם הירייה. לאחר שוש של לחדרה נכנס
 החוקר ראה כאשר חקירתו. בשעת בדבר הודה

 הרצפה ועל השולחן על הפזורים החפצים את
 סחבה במפה, נאחזה בנופלה, שוש, כי הסיק
 מונחים שהיו הדברים את והפילה עמה אותה
 העובדה היתר. סקרנותו את שעורר הדבר עליה.

ב נפלו השולחן שעל החפצים שכל למרות כי
 (המנורה חפצים שני נשארו המפה סחיבת שעת

הו הסופית בחקירה עומדים. סיגריות) וקופסת
 השולחן על סדר להשיב ניסה אמנם כי יעקב דה

 מן וברח נבהל הוא אך שוש את שרצח אחר
מתקרבים. צעדים בשמעו החדר

ה בפרס זכה צה״ל, גולדמן, שמשון הקורא
לאילת. טיסה הבלשי, חילון

116 תשבץ
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 ; הסוכנות של וההסברה התרבות מחלקת מנהל
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 לא שמת ח״ב )33 כיון; )32 משומש; )30 זר:
במצ יהודי מקדש )36 שברפת; זכר )34 מזמן;
 לציונות; עזרה שהושיט יהודי לורד )37 רים;
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לשעבר. החקלאות שר )60 אליק״;

נוזל; )2 ו...; מסגר על סגור )1 : מאונך
 באברים; כ.... באומות ישראל )5 תולעה; )3
הרא )9 אשפה; )8 מיניסטר; )7 חקלאי; כלי )6
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 )18 ומכשר; מסוגל )16 הצעירה; המשמרת מן
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