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משובחים רהיטים
■

אלגנטית הלבשה
ביו החדיש בסגנון הרהיטים #להלבשת האלגנטית החנות • רחוב בתל־אביב, ויקטוי* גברים

המרווחת בחנות הופיעו כבר תר הכריזה מוגרבי) (ליד 6 בן־יהודה
תל- ,56 הרצל ברחוב אושינסקי העונה. סוף לקראת כללית מכירה על

בטעם מרופדות נהדרות, ספות אביב.דוגמות של ורבגוזני עשיר מבחר וצמר קורדרוי בחולצות חדישות
לפי ובצבע מעולה ובבד־ריפוד עדין מו ומכנסיים, ז׳קטים גיהוץ), (וללא

נחמד. חדר־אוכל קומפלט טעמו• וכן ואיטלקיים. אמריקאיים דלים
מקוריות דוגמות נוחים. שינה חדרי סוודרים צעיפים, עניבות, פיג׳מות,

מזגוךבר־ספריה• שללגברות מכנסיים ובמיוחד ואפודות נאה. בגזרה

! • ז פ ג ■
משובחות נעליים

' י ׳ ״ 1 י ■ של ביותר החדישות הדוגמות •
ן ו ח ר י ר ה י י ו צ מ ה והפאריסאיות האיטלקיות הנעליים

והומור לבידור בתל- נכון, לחנות עתה זה הגיעו
★ בחנות .222 דיזנגוף רחוב אביב,

ומצב־רודז צחוק יתכי לאיכות רק לא הדואגת נכון ב  ולחברה ל
★ תמצאו הרגל, לבריאות גם אם

1958 פברואר ,2 מס. חופיע איטלקית. מתוצרת ועקבים אימומים
בארץ. הקיוסקים בכל להשיג

מטבח כלי
מאלומיניום

שולחן וכלי
כסף מצופי

 טס בניו־יורק טלהס הפרטי ההלבטה בחדר ואביבה אילקההראי לפני
 נ׳ון המנות היהודי הטחקן עם יחד גינט פר בהצגת הטתתפו

לטיר. אביבה ידעה לא לכן קודם קצר טומן מאחר מפתיעה, היתה בניו־יורק הצלחתם גארפילד.

)11 מעמוד (המטך
 בעיטת־ד,פתיחה את תבעט שהיא לה הבטיח

 בינלאומיים שבמשחקים למרות זה, במשחק
כבוד. של בעיטת־פתיחה כלל אין זה מסוג

 גירסתו את מייל דיילי לכתב אילקה סיפר
ש אחרי ״יום אביבה: של לנסיעתה שלו
 מדוע ,הילל, אביבה: לי אמרה הוולשים נסעו
 את אמרתי. מאד, טוב לאנגליה?׳ אקפוץ שלא
סי לבדך. לנסוע כדי מבוגרת ודי ,29 בת

 והוא תכניתנו, על סוחר לאלוף־משנה פרנו
נלהב.* נראה

 צורך היה הנבחרת, עם יחד לצאת כדי
 אביבה דחופים. אירגוניים סידורים בכמה

 מה על ברומא. פיאורנצה לג׳יגי צילצלה
 של גירסתו לדעת. קשה זו, בשיחה דובר

 ורצתה ברומא, לבקר עמדה ״היא אילקה:
 זמן. באותו בעיר יהיה אם אותו לשאול

כרטיס.״ שום על שיחה באותה דובר לא
ההתאח חסות את לקבל ניסתה אביבה

 אלוף־ גם נדחתה. אך לנסיעתה, לכדורגל דות
 עבורה לסדר נלהב לא סוחר שמואל משנה

 כדורגלני במשרד־העליה. מיוחדים סידורים
אבי של תוכניתה על שמעו אמנם הנבחרת

 ה־ אל התיחסו אולם לקרדיף, לנסוע בה
מהתלה. כאל ענין

 ביום המשלחת חברי 20 עלו כאשר ואז,
ב מצאו הם בלוד, למטוס שעבר ראשון
 לאיש אביבה• את הכורסאות, אחת על תוכו,
 במטוס; נוכחותה נגד דבר היה לא מהם

 לאן לנסוע אזרח כל של זכותו סוף־סוף
דעתו. על עולה שהדבר מתי רוצה, שהוא

שו אביבה למדי. נעימה נסיעה זו היתה
 עד הנבחרת. שחקני בין מכריה עם חחה

 הספיקה ללונדון ?הגיע המטוס שהספיק
ל שעלתה יוונית לחבורה להתחבר אביבה
 את פעמים שש להחליף באתונה, מטוס

 היא כי בחיוך לכדורגלנים לספר מלבושיה,
בואן. ודייב צ׳ארלס ג׳ון של בהזמנתם נוסעת
ה שנחת עד — ופשוט שפיר היה הכל
בלונדון. מטוס

★ ★ ★
נשואים גברים שני

ת  אנשי מספר ,קיבלוחנכחרת פני ^
או עתונאים. וכמה הוולשית ההתאחדות

 דווקא מיוחד עניין גי<ו לא העתונאים לם
 אבי- זאת מי אביבה? ״איפה בכדורגלנים.

 הם כי ברור היה בסקרנות. שאלו בח?״
לה. המתינו בואה, על מראש ידעו

 אביבה, כולל המשלחת, אנשי ואחד עשרים
 לפני ללינת־לילה, בלונדון למלון הניעו

 באותו התאכסנה אביבה לקרדיף. נסיעתם
 ניסתה לישון לכתה לפני אולם בית־המלון.

 עם לדבר כדי ארסנל, קבוצת עם להתקשר
 ביקשה להשיגו, הצליחה כשלא בואן. דייב

להע הוולשים, מעסקני אחד מורפי, מג׳ים
פתק. לבואן ביר

 הראשונה הכתבה הופיעה בבוקר למחרת
 של באותיות מייל, בדיילי אביבה אודות
 אביבה, נעלמה כך אחר מיד לבנה. קידוש
 עוד. אותה ראה לא הנבחרת מאנשי ואיש
הצרות. החלו אז רק אולם

 דקות כמח כל לקרדיף. יצאה הנבחרת
״אי המשלחת. בחדרי מצלצל הטלפון היה
 שאלו נסיעתה?* בעד שילם מי אביבה? פה

בפגי התחננו עתונאים לקו. מעבר הקולות

מח מקום את להם שיגלו אנשי־הנבחרת
 לא ״אם המיסתורית. הזמרת של בואה
 אותי,* יפטרו וסיפור, שלה תמונה אביא

הש כללית פאניקה העתונאים. אחד הסביר
בקרדיף. הנבחרת סביב תררה

 שחקני היו מהישראלים פחות לא נבוכים
 נמצאת אשתו אשר בואן, דייב וולם. נבחרת
ל ובכה כמעט להריונה, התשיעי בחודש

 שילם כביכול הוא כי הפירסומים, נוכח
 צ׳ארלס, ג׳ון אביבה. של הכרטיס עבור
 בצחוק, הגיב ילדים, לשלושה ואב נשוי

 סוכנו, ידע לעומתו לענין. קשר כל הכחיש
הישר אלה היו כי לספר פיאורנצה, ג׳יגי
חשבונם. על אביבה את שהביאו אלים

 שההתאחדות כך לידי עד הדברים הגיעו
ה רשמית הודעה פירסמה לכדורגל הוזלשית
 שילם הנבחרת משחקני שמישהו מכחישה

אביבה. של הכרטיס עבור
 שלו טור־הרכילות כתב אשר מייל, דיילי

 במישרין, לא אביבה אודות החומר את קיבל
 דברים סוחר שמואל אלוף־משנה בפי שם

 שאפילו תוקף בכל עתה מכחיש שסוחר
לאמרם. חשב

 בישראל, עתון אותו נציג היימן, ליאו
 אילקה. עם מידי ראיון לספק הוראה קיבל

 סבר השונים, מהפירסומים שהופתע הזמר,
 הרושם מתקבל העתונות מסיפורי כי לתומו
 מסר הילדים, עם אותו נטשה אשתו כאילו

אבי בגנות דיבר סוחר כאילו הצהרה להיימן
במשחק. הנבחרת כשלון על לחפות כדי בה

 פניו את להראות יכול היה לא סוחר
 בפני להסתכל יכול היה לא אילקה בקרדיף.

ביחי יחד ששירתו השניים, באפקה. שכניו
 כמעט הפכו הבריטי, בצבא תותחנים דת

 באחד אף היתד, לא אביבה ואילו לאויבים.
מפור היתד. היא אך הללו. המקומות משני
צו אלף 35״ מייל: דיילי כתב מאד. סמת
ל במקום אביבח, ויחח שאגו בקרדיף פים

יטואלו קדימח הריע
★ ★ ★

מאכיכח מכתכ
 גם בעינה. נשארה הכרטיס עלומת *ץ

 הכחישו בואן דייב וגם צ׳ארלס ג׳ון * 1
מ איש גם הטיסה. כרטיס בעד שילמו בי

 בעדו. שילם לא הישראלית המשלחת אנשי
 בלונדון, נרכש הכרטיס כי ברור זאת לעומת
 בתל' פל אל במשרדי הפקידה אביבה ואילו
ש במקרה הטיסה, כרטיס על צ׳ק אביב

ישולם. לא הסכום
 שילם מי יודע הוא כי הטוען אילקה,

 מי חשוב זה ״מה הפציר: הכרטיס, בעד
 באנגליד״ סוחר שלנו. פרטי ענין זה שילם?

 לזמרה, ולא לספורט לא קשר לו שאין
 צ׳ארלם שג׳ון חושב אני הכרטיס. בעד שילם
 בעד שילם שהוא יכתוב מישהו אם ישמח

 ואני פיצויים לתבוע יוכל הוא הכרטיס.
לו.״ אעזור

 לפאריס, בינתיים שהגיעה אביבה, ואילו
 איך יודעת ״אינני לבעלה: במכתבה ציינה

 תהיה היא הבא בשבוע הרעש!״ כל התעורר
לישראל. תחזור שבועיים בעוד ברומא,
מוב יהיה, כאשר הפרשה סוף יהיה אולם

ל ואביבה אילקה ירצו אם אחד: דבר טח
 מובטחת בבריטניה, הופעות לסידרת צאת
 אף שם פופולריים הם כיום הצלחה. להם
יפו. ומתפוזי מחודורוב יותר
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