
שעשועים נערת לי, רוז ג׳יפסי
למינימום עד בגדים השרת
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 בעלת השעשועים נערת לי, לוז ג׳יפפי
 על המתקבלת (ההשערה הבלתי־ברור הגיל

 סדרת אחר להוליבוד חזרה )40 ביותר: הדעת
 2.500( ניו־יורק תיאטראות בגדול הופעות

 לשבוע. דולר אלפים 10 תמורת מקומות)
 השרת — הפשטנות הוא שמקצועה ג׳יפסי
 בכל לבושה ולהשאר למינימום עד בגדים

 הערת־העט על במיוחד תמהה לא — זאת
הרא לנשפייתה ההזמנה לכרטיס שנוספה

כר ״הלבוש. הערת־העט: בהוליבוד. שונה
חובה.״ אבל — צונך

 מאחד חדלה טל עדה הבימה שחקנית
 הסברה: עוגות. אכילת החביבים: מעיסוקיה

 ממעי להתפטר עליה כי למסקנה הגיעה היא
 כי הודיעה אחרת, סבר רופאה אך העיוור,

הפש מודרני. אינו שוב העיוור המעי סילוק
עוגות. אי־אכילת רה:

 שמעון גינט ופר הבימה שגיבור שעה
במי חולה שכב )762 הזה (העולם פינקל

בע נקועה רגל על ממאמץ־יתר כתוצאה טתו
 שהגיע פרחים בזר התנחם הבכורה הצגת רב

 בעד רבה ״תודה המעודדת: הזר כתובת אליו.
נערה.״ מאת — פינט פר

 בת כת-רחל, נעמי העם זמרת בהופיע
 המקפידה העיניים ותכולת הבלונדית החזן

 צרור השמיעה עולים במושב עגילים, לענוד
 קבוצת הוקפה הופעתה אחר באידיש. שירים

 מוצאה ארץ על ביניהם שהתערבו מאזינים
 יוצאי האמת. את לברר ביקשו בת״רחל, של

 נתאכזבו לארצם הזמרת את שסיפחו רומניה
 ופולין. ליטא יוצאי של לזאת שווה במידה

 ממנה ארגנטינה היא בת־רחל של מוצאה ארץ
 מתעתדת היא (ואליה אחת בגיל ארצה עלתה
 סיורי־זמר אחר הופעות למסע החודש לצאת

בארצות־הברית).
 ובת השלישית היופי מלכת ורד, אורה

 המלכתה לפני שהתעתדה בית־הספר שמש
 אברהם של הדרכתם תחת עם זמרת להפוך

 למסקנה הגיעה נרדי, ונחום מינדלין
האח־ בשבועיים התרגשות מרוב מעציבה:

ט ר ו פ ס
 משמחת: יותר מסקנה ממשקלה. ירדה תנים

 לראשונה להשתמש, החליטה יופי כמלכת
 בעל שפתון התכשיר: בקוסמטיקה. בחייה,

ארגמני. גוון
 תל-אביב, בית״ר של הבולם המרכזי •הרץ
 (כדורגלן והנמרץ המשופם גמכש יעקב

 את נטש גמבש) יצחק אחיו במשפחה: שני
 למכבי משפחתיות מסיבות עבר קבוצתו,
שחיי נישואיו המשפחתיות: הסיבות רמת־גן.

 רמת־ מכבי ידי על שסופק חדר, למצוא בוהו
לקבוצה. הצטרפותו תמורת גן

פרים, עתונאי את גייבל קלרל! בקבל
הסר לרגל מספר שבועות זה שוהה הוא בה
סי מרימם. במצב־רוח היה לא חדש, סרט טת
 על שהידיעו עתונות כותרות :רוגזו בת

 של בשמו והוסיפו הרביעית מאשתו גירושיו
לאה מדי זקן הופך ״אני :51ה־ בן השחקן

 זאת. אמרתי לא ״מעולם : גייבל הודיע בה.״
 הנכונה!״ הנערה תופיע אם בחמישית, אנשא
 לא שמעולם הקולנוע כוכב גילה זאת מלבד
 ההערכה מכתבי מרבבות אחד אפילו קרא

 לפרוש החלטתו נוסף: גילוי אליו, המגיעים
ה שבע בן חוזהו יתום עת וחצי, שנה בעוד
 סרטים להפקת ולגשת מ. ג. מ. עם שנים

 בהן בהוליבוד עבודה שנות 24 אחר עצמאית
סרטים. 50ב־ הופיע

ה הסכים שנה 80 לו שמלאו אחר חודש
 גט לתת רסל כרטרנד הבריטי פילוסוף
 זה מלבד פטרישיה. השלישית, לאשתו

 עגומה דעה הנובל פרס בעל הפילוסוף הביע
 דעתו כי הצטדק אך האנושות, עתיד על למדי

בצ דבר, של בסופו תלוייה, העולם עתיד על
 טובה דעתו לובש. הוא אותם המשקפיים בע

 מסגרותיהם) (לדייק: המשקפיים שצבע שעה
ולהיפך. בהיר

שמש ותנור מתי□ נפט.
 השבוע גילו היסטוריות בנקמות המאמינים

 דוד האוצר מנהל לאמונתם. נוספת הוכחה
 כשלונו אחר ממשרתו שהתפטר הורוביץ

 בדלק קשור בבריטניה, לדלק אשראי בקבלת
 הורוביץ, זיגמונד של כבנו ילדותו משחר

פולין. שבמזרח בדרוהוביץ׳ נפט מעיינות בעל
 עתונאי, יורים, שמואל אברהם בברך

 ״מאה לו איחל מידידיו אחד את דבר׳ איש
ל המבורך לשאלת וחודשיים.״ שנה עשרים

 ״מה יורים: הסביר הנוספים החודשיים סיבת
 מוות שתמות רוצה לא אני ? חושב אתה

״פתאומי !
 שראש בארצות־הברית ביקורו ברשמי

 שרגאי, זלמן שלמה ירושלים עירית
 התם שאלות שאר בין הזכיר בוזצופה פרסם

 אחד. אמריקאי שאלת מסעו בימי שנשאל
 ישו יקום באם התמים: האמריקאי שאל

ת ר צ נ הי אותו יהרגו לא האם לתחייה, מ
 שעוללו מה על נקמה מתוך שנית הודים

תשו שנה? לאלפיים קרוב משך הנוצרים להם
 עונש נגד הוא בישראל הרוב שרגאי: בת

מוות.
 נהרו, ג׳וואהרלל הודו, ממשלת ראש

 על־ידי שבושלה הראשונה סעודתו את סעד
 רא* התנור: הליותרמי. בתנור השמש חום

 אלומיניום, והעשוי ורבע׳ מטר הגבוה קמור
 מאחורי זכוכית על השמש קרני את המרכז
להיחם. שצריך הסיר

כדורגל
אליל בא לא מדוע
 הצופים 8000 ,בין תל־אביב מכבי אוהדי
 היפואי במגרש ישראל גביע על הגמר במשחק

 חיים מעניק כיצד בראותם נרעדו הפועל של
 ההתאחדות של התורני הנשיא גלובינסקי,

 זמן זה צוחצח שלא הענק גביע את לכדורגל,
פתח־תקוה. למכבי רב

 הרגע צד להאמין רצו לא התל־אביבים
 את לפרוץ יצליח לא גלזר ששייע האחרון

 שגילה בוך נחום עמד בו המלבסים שער
 הכדורים כל את וקלט מפליאה איתור יכולת

אליו. שנשתלחו
 אם הפגום, בשיפוט הקולר את שתלו היו

 ,1 מספר הארץ שופט של האובייקטיבי, כי
 הקולר את שתלו והיו שניידר, מקס סרן

 שער שהחטיא מרימוביץ יוסלה בתל־אביבי
הפתח־הקואי. השער לפני בעומדו בטוח

 זכה רוגז של ביותר הגדושה במנה אולם
הש הרץ כלל, המגרש על היה שלא שחקן
 אי־ פוקס• אלי תל־אביב מכבי של מאלי

 וההסברים מאד קבוצתו את החלישה הופעתו
 עם פנימי לריב פציעה בין נדנדו להעדרו

מת אלי : שלישית גירסה לקבוצה. חבריו
כדורגל. לשחק יפסיק אבא, להפוך עתד

 התגאו פתח־תקוה בני שנה. 17 לאחר
 הובקע היחיד (השער 0:1 הנצחון בתוצאת

 קיוו כרמלי), אמנון הימני הקיצוני על־ידי
 שנה 17 לאחר המושבית לאם החוזר שהגביע

 שחקני למלאי הודות ממושך זמן בה יישאר
 בחריפות המפורסמת לקבוצה שקם הנוער

הקרבית. וביזמתה משחקה
 לקבוצות חדשה היתד, לא 0:1 התוצאה
 הפתח־ ניצחו שבועיים לפני רק המתחרות.

 ובאותו 0:1 פתח־תקוה הפועל את תקואים
 תל־אביב הפועל את תל־אביב מכבי ניצח יום
הוא. אף 0:1ב־

שנש אחרת תוצאה גילו חשבונות חושבי
 השבועיים משך פעמים שלוש היא אף נתה

 הפועל גביו 1:2 נצחון של לאורו האחרונים.
 תל־אביב מכבי תל־אביב, הפועל על חיפה

 מכבי על רמת־גן והפועל רחובות מכבי על
. חיפה.

“אני! ה1 ,,הכתובת
״,מצויין ״מצויץ, הא המיליונר מלמל !

 סטון, דוד ונמוך־הקומה השחרחר מריקאי
 וייצמן מכון פתיחת לטקס ארצה שהוזמן

מש לעדשות מבעד בחזותו ברחובות, למדע
 בתי- תלמידי של התעמלות במפגן קפיו

למ משהו לעשות ״צריך הרחובותיים. הספר
יהו לשכנו, המיליונר לחש !״ אלה נערים ען
המדינה. נשיא של המסור נהגו חרלפ, שע

 מיד פנה ההזדמנות, את החמיץ לא יהושע
 אשר הרחובותית הכדורגל קבוצת למנהלי
הס בקריירה שהחלה הנוער בקבוצת בחרה.

 ממולאת גרב אחר ברדיפה שלה פורטאית
 התוצאה: בינשכונתיות. בתחרויות סמרטוטים

 בקא־ הוכאו הצעירים הקבוצה חברי תריסר
אר שליד לחווילה הנשיא של המפואר דילק

 הכריז כולם, ידי את סטון לחץ שם מונו,
 על הקרא ״קבוצתכם :ובאנגלית בשמחה

״אני זה הכתובת, — מה תצטרכו אם שמי, !
 רקמו ההצעה, על קפצו הקבוצה מנהלי

 מיד שהגיעו החושות החולצות תריסר על
 תוספת בצירוף סטון, ד. החדש, האבא שם את

 ד. לעברית, שמו עיבור בסוגריים, ידידותית
אבן.

 הנערים את המריצה החדשה התלבושת
 הקבוצה את דחפה ולמשחקים, אימונים

 כבר בליגה ראשון מקום : מפואר להישג
 בעמידית ריק וחלל )1950( הראשונה בשנתה

 18 : הפרס לליגה. הסיכום בטבלת ההפסדים
 בחנ״לת שהגיעו חדשות כדורגל נעלי זוגות
 מכבי־ קבוצת שם על מארצות־הברית דואר
רחובות. אבן

 מכבי־אבן של הרבה הצטיינותה למרות
 גם הקבוצה לקתה הליגה במשחקי רחובות
 גביע. במשחקי מזל בחוסר כבקודמות, השנה,

 מכבי של הנוער קבוצת 1:0 הפסו אחר
 מכבי־אבן בני חששו לוי במפעל פתח־תקוה

 שהם למרות כי נוספים. להפסדים רחובות
 : קבוצתם של התווך עמודי שני על סומכים

העוב אופים בני ליבוב, ומנחם קאופמן יעקב
הל בזכות ומצעידים אבותיהם במאפיות דים
להי הקבוצה את ואופים אוכלים שהם חם

 יכולים מכבי־אבן בני אין מצויינים, שגים
 הקבוצה שחקני שטובי העובדה מן להתעלם

 רבה להחלשה בכך גרמו לצבא, השנה גויסו
קבוצתם. של

שחיה
עיניים nn13 מכתב

 לנסיעה לעצמם סיכויים ראו לא השחיינים
 יפיקו הפחות שלכל קיוו הם אך להלסינקי.
 את ירכשו האולימפיידה, מן תועלת מאמניהם

 המליאה בישיבת החדישות• האמון שיטות
שיי חבריה שמחצית השחייה, התאחדות של
 הוחלט להפועל השניה ומחציתה למכבי כת
 הפיפטי־ שיטת לפי מאמנים ארבעה שיגור על

 ושני מכביים מאמנים שני : הנודעת פיפטי
פועליים. מאמנים
 וההתאחדות בסדר יהיה שהכל היה נראה
 האנשים על האולימפי הועד לפני תמליץ

 את יאשר מצדו האולימפי והועד המתאימים
 בה־ כמקובל. עסקנים במקום המאמנים שיגור

הומ השחייה התאחדות מזכירות ישיבת ערך
 אביגדור ד״ר ועל (הפועל) כתבי צבי על לץ

 למועמדו, התנגד לא הפועל (מכבי). קורן
 בעל ומאמן שלו השחייה ענף מרכז שהוא
 ד״ר לבחירת מתנגד נמצא במכבי אך ותק.
 עתיד, ברית־מכבים של השחייה מאמן :קורן

 לשגר שמוטב שסבר וייס, (אייקס) אלכסנדר
עסקן. מאשר מאמן

 מעולים, שחיינים שלושה באו השבוע
לעז פרויד ואיתן בוך נחום אלבאום, ישעיהו

 שליחת אי על תלונה מכתב שיגרו וייס, רת
השלו אמרו אגודתם• למרכז להלסינקי מאמן

 את להם יפתח הזד, הקטן ״המכתב : שה
!״ העיניים
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הכותרות תתרות
)16 עמוד (ראה

בד המחסור על דוש כששמע
ב לעבוד הגאוני מוחו החל לק,

 ששה המציא הוא הקיטור. מלוא
 כל את לפתור העשויים פתרונות

הת הוא אולם במחי-יד. הבעייה
ה הכיתרות את להם לתת קשה

מתאימות•

להמ מוזמנים דוש של ידידיו
 ה־ כיד הכותרות, שש את ציא

 שש בעלי עליהם. הטובה הומוי
 (בעיני ביותי הטובות הכותרות

ה את ספרים. בפרסי יזכו דוש)
 למערכת להמציא יש כותרות
 תל־אביב) ,136 ד. (ת. הזה העולם

ם' עד ה על לציין נא .25.6.12יו
ץ כ ר עהכותרות״. ״תחרות : מעטפה

 מסוג תשבץ לקוראיו הזה העולם מגיש השבוע
 כל יעניינו כלליו ערבוביה). (תשבץ ערבץ : חדש
הכל סתר. כתבות לפיענוח חולשה להם שיש אלה
 לאות שווה זה בתשבץ לאטינית אות כל : לים

לפו- תיתן האותיות 22 כל ד,חלפת מסויימת, עברית

י ספר■□ פרס
: 114 תשבץ פותרי בין
 רחוב תל־אביב, גולדפרב. יונתן

; 3 בלוק ״מגורים״, ארלוזורוב.
ד. צה״ל, ,231913 ט. דן, מרדכי

ד. ת. חיפה, יגר, יצחק ! 444 צ.
1070*

: 115 תשבץ פותרי כין
;1409 ד. ת. חיפה, אריאל, דליה
,6 הס תל־אביב. לבנאי. שרה
בן־ יוסף ירושלים, קדוש, אהרן

.8 מתתיהו
: 116 תשבץ פותרי כין
 ישראל תל־אביב, בלסקי, רבקה

פתח־ יצחקי, עליזה ; 5 נג׳ארה
 יהודה ; 23 בר־כוכבא תקתה,

עלייה. מוסד פתח־תקווה, שפירא,
: 117 תשבץ פותרי כין

; 304 ד. ת• חיפה, לנצמן, אריה
 בן־יהודה תל״אביב, פוגל, תלמה

צה״ל. רובין, דינה ; 114
i 2 O

 להמציא יש אותו אשר המלא, הפתרון את תר
 ).120 ערבץ : המעטפה על ציון (עם כרגיל למערכת
 : הבאות הדוגמאות לפי הערבץ את הקורא יפתור
 עד, :מאוזן ,4 מספר שכטר, :מאוזן ,1 מספר

ענק. :מאונך ,4 מספר מסגר; :מאוזן ,6 מספר
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