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ונערות־הזוהר* שיק חתן
בפזז נפל בסוף

אנשים
שמעו האזג״ס

 למטבע המחלקה מנהל קמחי, אהרון
 אחד את השבוע דחה האוצר, במשרד זר

 לו להקציב בבקשה אליו שפנה האזרחים,
 בארצות־הברית. ספרים לקנית דולר, 20

 במצב היא ״המדינה לאיש: קמחי הסביר
 נוכל לא קטן, הזר המטבע מלאי קשה,

 מאצל ירד האיש הסכום.״ את לך להקציב
 את למצוא הופתע ערב, עתה קנה קמחי,

 הכותרות באחת עצמו פקיד אותו של שמו
ש ממשלה פקידי על שסיפרה הראשיות,

במ מכוניות לרכוש כדי מעמדם את ניצלו
 האיש מהם. אחד היה קמחי מוזל. חיר
 בעפרון קמחי של שמו את סימן היסס, לא

 ברור ״עכשיו העתון: על רשם אדום,
 אל חזרה עלה קשה,״ המדינה מצב מדוע

 . . . לקמחי ^־,עתון את והגיש המשרד
 ראש של הצעתו את דחתה שהכנסת אחרי

 בארץ להנהיג כךגוריץ דוד הממשלה
 הקשיש המנהיג ניגש איזוריות, בחירות

 גן־אהרון, יצחק העבודה אחדות לח״כ
 אמר ההצעה. בחיסול השתתפה שמפלגתו

 בעצמך תופיע עוד ״אתה לבן־אהרון: ביג׳י
מפא״י״ מטעם כמועמד איזוריות, בבחירות

. . ב השבוע שנערך מוניציפלי, בכנס .
 לוי האוצר ושר העיריות ראשי השתתפות
ל, כי ש  עירית ראש של נאומו היה א

 נגד קיטרוג דברי מלא צחר משה טבריה
 אוהב ״אני צחר: אמר כאשר האוצר. שר
 ״זהו אשכול: אותו שיסע האוצר!״ שר את

. . חד־צדדי!״ רומאן  אירעה כנם באותו .
 בר״יהד ישראל הפנים שר בין תקרית

 חיים יפו—תל־אביב עירית ראש לבין דה,
. ן י מ  פנה לנאום, בר־יהודה החל כאשר ל

 אך סליחתך, את מבקש ״אני לבנון: אליו
 בר־ השיב האוצר.״ שר אל עתה הוזמנתי

 אותי הזמנת אתה לך, סולח ״איני יהודה:
 קיבל לבנון מסתלק.״ בעצמך ואתה לכאן

 . . . במקומו נשאר בשקט, הנזיפה את
 מיימון הבחן לייב יהודה הישיש הרב

בק ובפיו הממשלה, ראש אל השבוע בא
 בזמנו תמך הוא כי לביג׳י הרב סיפר שה.

 ראשי, כרב ניסים יצחק הרב בבחירת
 על עמד רבים, מתנגדים לו שהיו ולמרות

 ברב פגיעה כל מתפרשת עתה שיבחר. כך
 מיימון ביקש כן על עצמו. בו כפגיעה גיסים

ל ביניהם, הותיקה הידידות בשם מביג׳י
 הראשי הרב נגד ההשמצה מסע את הפסיק

. . ה התלחשו גיסים הרב בחוגי אגב, .
 מקורו נגדו התעמולה ממסע חלק כי שבוע

 אייזיק האשכנזי, הראשי הרב במקירבי
 ש־ בעובדה לקנא שהחלו הרצוג, הלוי
הרא הרבנים שני מבין הפעיל היה ניסים
. שיים .  עורך בין אירע מעניין סכסוך .

 רוזנכלום, הרצל הד״ר אחרונות ידיעות
 הסוכנות של העליה מחלקת ראש לבין

 שרגאי שרגאי. זלמן שלמה היהודית
 בה אישית, לשיחה רוזנבלום עם נפגש
 ריכז רוזנבלום העליה. בעיות על לו סיפר

 כאילו כתב בו מאמר פירסם החומר, את
 היהודית לעליה במתכוון מפריעה הסוכנות

 תורמים להרגיז לא כדי מארצות־הברית,
ש אחרי אמריקה. יהדות מקרב עשירים

 רוזנבלום, אל שרגאי פנה המאמר, הופיע
דב לו אמר שרגאי כי שיכחיש בבקשה

 יכול ״אינני רוזנבלום: השיב אלה. רים
 מפיו.״ אוזני במו ששמעתי דברים להכחיש

 בעתונים הכחשות ופירסם שרגאי הלך
אחרים.

★ ★ ★
ת מיצעד כו תי ח ה

יש צעירה של נוסף פירסומת מיבצע
 אחרי הבלתי־מוצלח. לסופו הגיע ראלית,
 רווה, ואביבה פינס עמנואל פרשת
היופי מלכת מאת מכתב השבוע נתקבל

 בהשו־ מדריכה לשעבר טל, שרה בדימוס
 נסיך עם אירוסיה כי המודיע הצעיר, מר

 הכלים נושא של אחיו האמריקאי, בתי־המלון
 רי־ המיליונר המנוח, מק־קארתי ג׳ו של

 מסתבר שרטון. על עלו שיין, צ׳ארד
 הגיעו ובחיר־ליבה שרה בין אי־ההבנות כי

. קבע של התקשרות המונעים למימדים . . 
 יגאל למחזבלן היתר, יותר רבה הצלחה

 קץ ששם מוסינזון, לכלבים) אותו (זרוק
ש האמריקאית, לבו בחירת עם לאירוסיו

 עם זאת תחת והתקשר ארצה, למענו באה
 בת אמריקאית, היא גם העשירה, חברתה

. רבלון העולמי מפעל־הליפסטיק מנהל . . 
 צלם שיק, לדן היתד, ממש של שמחה

צב שער השאר: (בין מקצועי נערות־זוהר
 סרטים. ועורך )1030 הזה העולם של עוני

 של נערות־הזוהר בצילום שהתמחה אחרי
לת אצלו זה מאוסף אחת נשארה ישראל,

ה פליטת שיק, אני — דגלאושרת מיד.
 בטכס לדן השבוע נישאה ההונגרי, מרד

הת הטכס, אחרי שנערכה במסיבה צנוע.
 כל של חגיגי מצעד דני של בדירתו קיים

 קרי* לאברהם גם . . . שצילם החתיכות
 המזל שיחק רמת־גן, עירית ראש ניצי,

הא הכומתה מועדון של במסיבה השבוע.
שנער המשוחררים, הצנחנים מועדון דומה,

 (ראה ברמת־גן האזרח בבית בחסותו כה
 קריניצי זכה בה הגרלה נערכה במדינה),

. . תינוק של במוצץ הג הפרסים אחד .
 תל־ מעל פייפר במטוס טיסה של דולים,
 בחלקו נפל הגרלה, באותה שהוגרל אביב,

 . . . צחור שמעון המועדון, ראש של
 תיאטרון שערך הביצה, של חגיגית בהצגה
 הישראלית, הכדורגל נבחרת לכבוד הבימה
 הראשי השחקן עבור גם הפתעה הוכנה

 אשר קלצ׳קין, קלצ׳קץ. רפאל במחזה,
 קוניאק, בקבוק מתוך במחזה ללגום צריך
ה מולא הפעם מים. מתוכו ללגום רגיל

 הופתע, קלצ׳קין אמיתי. בקוניאק בקבוק
 מן מרומם במצב־רוח לשחק המשיך שיהק,
 הצגה אחרי שנערכה במסיבה . . . הרגיל

 הנבחרת מרכיב גם השאר בין נאם זו,
 סוחר. שמואל אלוף־משנה הישראלית,

האח ״בזמן במלים: דבריו את פתח סוחר
 אותו שיסע באנגלית.״ רק דיברתי רון

 כל-כך לא בהערה דמביץ׳, נתן העתוגאי
. . אביבה?״ עם ״גם טאקטית: ב אגב, .

לר שהורגלו אלה כל לכדורגלנים: קשר
ה הנבחרת כדורגלן רזניק, נוח את אות

הבלם, בתפקיד תל־אביב, ומכבי ישראלית

ב לראותו יופתעו בהצטיינות, מילא אותו
 מכבי מאמן חלוץ. בתפקיד משחק קרוב

ה חלוצי בשורת להציבו החליט תל־אביב
הגולים. מספד את להגביר במטרה קבוצה,

★ ★ ★

רת מוגינה חוז
 הוותיק לקומיקאי שייכת השבוע מתיחת
 דו־רה-מי, שחקן לשעבר ארגמן, אברהם

ב וינטלטור מרשה בהצגת עתה המופיע
 ארגמן העיר הלילות באחד זירה. תיאטרון

 אלמז מיכאל זירה תיאטרון במאי את
 ״השתגעת, טלפון. צלצול על־ידי משנתו,

 שאל הלילה?״ באמצע אותי מעיר אתה מה
 משהו ״קרה ארגמן, הסביר ״שמע,״ אלמז.
 ״מה מיוחדת.״ הצנה לערוך צריכים נורא.

 בכל ארגמן, הסביר אלמז. תמה קרה?״
 ראנ־ פרנסיס סיר הבריטי, ״הציר הרצינות:

 וינטלאטור״ סוישת את לראות רוצה דל,
. .  זכויותיו על מאוד מקפיד ארגמן אגב, .

תיאט עם בחוזה וותיק. כשחקן המקצועיות
 לו המקנה פרט, להכניס שכח לא זירה רון

התי נסיעות בכל הנהג, ליד זכות־ישיבה
 באוניברסיטה לאנגלית החוג . . . אטרון

 באנגלית, הצגות פעם מדי עורך בירושלים
 השבוע התאוננה הסטודנטים. בהשתתפות

 רוצים מועטים בנים ״רק החוג: מארגנת
 רוצה בת כל כמעט אבל בהצגות, להופיע
מ קדישביץ׳ למשל, הנה, שחקנית. להיות

סטו שאותה לשמוע נדהמה היא א׳.״ שנה
שחק לשעבר שביט, ?}דנה היא דנטית

באוני אנגלית הלומדת זירה, תיאטרון נית
 כל . . . הלועזי בשמה וחותמת ברסיטה
אק בפזמון הנפתחת תיבת־נוח, של תוכנית
 בחור בפי מושרת אלמגור, דן של טואלי

 אלי* התוכנית שעורך וחובש־כיפה, ממושקף
 ברנט. כמשה׳לה מציגו רם מלך
ה לימודי חוק את השנה המסיים ברנט,
מש כרופא בבית־חולים ועובד שלו, רפואה

 לקרוא לחדול מרם פעמים כמה ביקש תלם,
כש האחרונה, בתוכנית לשוא. משד,׳לה, לו

 ברנט קרא לנגן, התזמורת החלה כבר
 תח־ שכבר הזמן ״הגיע המיקרופון: לתוך

 נכנע, רם אלימלך משה׳לד,.״ לי לקרוא דלו
 ברנט,״ משה כ״ידידי הקהל בפני אותו הציג

 אשר זראי, יוחנן הצעיר המלחין . . .
 למחזות מוסיקה בחיבור לאחרונה התמחה

ב מעתיק כשהוא השבוע נראה מוסיקליים,
ה קירות על התלויים השלטים את קפדנות

 ״נא לירוק,״ ולא לעשן ״לא אוטובוסים:
 יתקן.״ הולצר דבר, ״אין פנימה,״ להיכנס

 הסביר המוזרה, פעילותו לסיבת כשנשאל
לש מוסיקה לכתוב מתכונן הוא כי יוחנן
 לתוכניתה מקורי פזמון בצורת אלה, לטים

. . ירוק בצל לה?ת של הקרובה עז את .
 יוס!? המחזאי השבוע ביקש הצןבור רת

 הקומדיה כתיבת את שהשלים הייכלום,
 לפי משקפיים, לו יש זלמן, המוסיקלית

 מחפש הייבלום סמבטיון. תיאטרון הזמנת
 אותם נאים, משקפיים זוג של בעליו את

 ״זוג כשנה. לפני תל־אביבי ברחוב מצא
 הוליד לבעליו והחזרתי שמצאתי המשקפיים

״עכ סיפר. לקומדיה,״ הרעיון את במוחי
 המשקפיים בעל את להזמין רוצה אני שיו

להצגת־ו־,בכורה*.

 אורה פקידה גולדברג, כרמלה רקדנית *
 אני, הכלה רחנשסיין, יוספה רקדנית גוטפלד,

 עורן־סרטים עוזרת רב־חן, אילנה פקידה
עמדי. נירה

השסע פסמן•
השידור שירות כי לטענה בתשובה זינדר, צבי השידור שידות ראש •

 < אנחנו כופים. לא ״אנחנו הרדיו: שבועון קריאת את הרדיו מאזיני על לכפות עומד !
אותו.״ לקרוא מוכרח לא אחד אף אבל למאזינים, אותו נשלח |

! סרטן נגד תרופה ״אין בכנסת: בנאום שוסטק, אליעזר חרות ח״ם 9
קומוניזם.״ נגד תרופה גם ואין י

חוששת מפא״י כי בכנסת בהסבירו כאדר, יוחנן הד״ר חדות ח״ב •
 י ״כל מפא״י: איש להיות יוכל לא הוועדה שיושב־ראש כיוון ביקורת, ועדת מהקמת !
יושבי־ראש.״ יותר להם יש ראשים, פחות להם שיש כמה |

| שחה: שלא השחיין פינס, עמנואל פרשת על ?]יסדי, אורי העתונאי 9
| לשם שמעל היחיד אולי הוא מועלים, ושל רמאים של שקרנים, של זו, ״באוירה •
( שמים.״ ן

! מחזאים האזרחים, את לכלבים זורקים העתונאים ״אצלנו קיסרי: אורי 9׳
! סעודות ואחרי המחזאים, את לכלבים זורק הקהל העתונאים, את לכלבים זורקים !
כך.״ כל רבים רזים כלבים בתוכנו מתהלכים עוד כאלה, •

חדאביב.
 74 אלנב• רח־
44 בנימין נחלת רח־
חיפה.
ח׳ ל ר צ ר 37 ה

106417 הזה חעולס


