
זראי ריקה
פלורנטיני צעיר לכל תשוקה

 וייצנון. מכון של הפרטיים לצרכים כביכול,
 בו ומנומק, ארוך במכתב השיב וזייסגאל

 שיש כשם תקציב לו ואין מאחר כי טען
 יכול הוא אין האוניברסיטה, שוחרי לאגודת
 14 עוד הוסיף הוא במברק. להם להשיב

ב שלא ישראל במדינת שאירעו מאורעות
 1952 לנובמבר 2״ב־ בנוסח: סיים אשמתו,

 . . . באשמתי!״ לא וייצמן. הנשיא מת
 שפת על אילת, החדיש במלון הפטיפון רעש

ה שר את שעבר בשבוע הטריד סוף, ים
 במקום. שהתארח רוזן, פנחס משפטים

לס ממנו ביקש המלצרים, לאחד קרא הוא
 כי המלצר לו כשהסביר הפטיפון. את גור

 מהמנגינה, נהנים המלון של אחרים אורחים
 שה־ להם ותגיד ״תסגור השר: ממנו דרש

 לרנד, דיאנה . . . לשר״ מפריע פטיפון
 עתה העוסקת לשעבר פוסט ג׳רוזלם כתבת

 לילדי סיורי עתה מארגנת תיירים, בהדרכת
 להם להראות כדי בתל־אביב, תיירים של
 דיאנה: אמרה העיר. של הלילה חיי את

 מחפשת אני עכשיו כבר, לי יש ״תיירים
 איש פילץ אריה . . . בעיר״ לילה חיי

 שהפך המפורסם פילץ קפה ובעל הנכסים
 לקבל החל מפא״י, של יחדיו למועדון
יחדיו. אריה למר המופנים מכתבים

★ ★ ★

חוזר פזמון
ה השבוע נפלו אכזרית למתיחה קרבן

 ריקה ואשתו זראי יוחנן מוסיקבלן
 שמעו לביתם, הימים באחד בשובם זראי.

 לחר־ כלי־נשיפה• תזמורת של נגינתה צלילי
 מנגנת התזמורת כי הבחינו הרבה דתם

 כתיבת שאת העשור, שיר את המרץ במלוא
 שעות כמה רק יוחנן סיים שלו המוסיקה

 אימון, ליעקב אותו ומסר לכן קודם
 רק העשור. ועדת של המיפגנים אגף ראש
 עצמו, אגמון את פגשו דקות כמה אחרי

 יוחנן פלוטקין. גרשון הבמאי בחברת
 מצטערים ״אנחנו ששמע. מה על להם סיפר
 ״אתה ופלוטקין, אגמון אמרו זראי,״ מאוד
 אחר, למישהו קודם התווים את כבר מכרת

ל שנמכר שיר להקליט יכולים אנחנו איך
 וריקה יוחנן של נשמתם כאשר אחרים?״

את השניים להם גילו כליל, פרחה כמעט

 מיוחנן שקיבלו התווים את מפרו הם הסוד:
 שניגנה תל־אביב, של האש מכבי לתזמורת

 זראי של לביתו הקרוב בגן־מאיר, השיר את
 תל־ בבית־החולים הקצרה שהותו את . . .

 ניצל לו, שאירעה תאונה אחרי השומר,
 להופיע, כדי רווה (אילקה) הלל הזמר

ה בפני רווה, אביבה אשתו עם יחד
 גם נאספו להופעה בביתנו. ששכבו חולים

 אילקד, סיים כאשר והאחיות. הרופאים כל
 ״אתה לו: ואמר רופאו אליו ניגש לשיר,

 אם הביתה. ולחזור החפצים את לקחת יכול
 לשכב מה לך אין ככה, לשיר כח לך יש

 תיאטרון בין המחלוקת סלע . . .יותר״ כאן
 יעל השחקנית זירה, לתיאטרון סמבטיון

 עליה נאסר בית־המשפט החלטת שלפי ישי,
 כבר השיגה חדשים, שלושה במשך להופיע
הממ התיירות בלשכת זו לתקופה עבודה

 סמבטיון, מבמת שירדה לפני אגב, שלתית.
 שאת אברך, מירה הרכילאית אליה ניגשה
 הבטיחה משיריה, באחד יעל הזכירה שמה

 בתנאי הופעה, לכל גרוש 10 לה לשלם
 עתונאי . . . יותר ברור שמה את שתשיר

 הבלאדות ספר את הפסח, ערב רכש, אשר
 ספרים רוכל אצל מלצר שמשון של

 הקדשה הספר של הראשון בדף מצא ישנים,
 בברכת לויוס, ״למשה מלצר: של ידו בכתב

 תש״ז״ פסח ערב מלצר, שמשון — שמח חג
 עברו אמנותיות דווקא לאו חוויות . . .

 של הפנטומימה להקת על הפסח בימי
 שיכנה בכיסופים ארקין. (ג׳וקי) יעקב

 מלא בחדר הלהקה חברי את המזכירות
ה חברי פרצו כנקמה ושרצים. פישפשים

 ללינת אותו התקינו המזכירות, לבנין להקה
 להוציא מבלי סדריו את שהפכו אחרי לילה,
 . . . פנטומימה לאמני כיאה אחת, מלה

 התחבורה שר יצא בלתי־מסודרת במזוודה
 בדרום־אמ־ המגבית למסע כרמל משד!
 צפה נען, קיבוץ חבר משה, הסיבה: ריקה.

 בקיבוץ, שנערכה זוטא תיאטרון בהצגת
 רצה, שלא משום המזוודה אריזת על ויתר

ה של השניה המערכה מן להעדר לדבריו
 השבוע נפוצה משמחת ידיעה • . . הצגה
 יגאל המחזבלן של מקורביו חוג בקרב

 אשתו מוסינזון. לכלבים״) אותה (״זרוק
ללדת. הרה דורים, הנוכחית,

ע1השב <ז•1ס9
 ישראל־ יחסי על עתונאי עם בראיון כףגוריון, דויד הממשלה ראש 8

 אינטרס.״ של ענין ולא מוסר של ענין ״זד, צרפת:
 נתן של היתה מיר על בבקורת קורצוויל, כרוף הספרותי המבקר •

 ועצות צווים לפרוק וחובתו זכותו עבד. להיות צריך אינו השיר ״לא, אלתרמן:
.ומתג רסן כמו .  החצר.״ משורר להיות כאלתרמן טעם ובעל מצפין לבעל לו קל לא .

 קבלת־פנים בנאום איזנהאואר, ד. דוויט ארצות־הכרית נשיא 8
 הן העמים ״ממשלות הבינלאומית: התעופה לועידת שבאו זרים, עמים נציגי 200ל־

 משרתות.״ הן אותן מהעמים טיפשות יותר הרבה
תב 8  משה הסופר של התרברבותו על כהן, משה פוסט" ״ג׳רוזלם כ

 לאנגלית: שתורגם הראשון הישראלי הספר הוא ודם בשר מלן ספרו כי שמיר,
 נפל תירס כשגרגר עליו, נפלו השמיים כי הצווח האפרוח את להאשים ״אי־אפשר

 עיניו.״ על כובעו את והשמיט ראשו על
 היה אלמוני שפסל גרניט אבני ערימת על פרת״ עמנואל העתונאי 8
 אילת כשמועצת תכניתו את ביטל אולם ענק, פסל להקמת בהם להשתמש צריך

 קמה.״ שלא לאנדרטה גל־עד יהיה ״זה ההזמנה: את לבטל החליטה
 בנחטוף זראי ריקה של הופעתו על נהור, אשר ,,הספרות המבקר 8
 היופי לאידיאל הדומים חיצוניים נתונים לה ״יש זירה: בתיאטרון המוצג בשקם, אותו

 פלורנטיני.״ צעיר כל של תשוקתו את לעורר כדי בהם ויש רובנם, של
 הסופר תפקיד היה מה לשאלה בתשובה סמילנפקי, יזהר הסופר 0

 ״תפקידו השני: העשור לקראת תפקידו ומה למדינה, הראשון בעשור הישראלי
 לעשור משימתו טובים. ספרים לכתוב היה הראשון בעשור הישראלי הסופר של

יותר.״ טובים ספרים לכתוב — השני

ומעדה 16 מגיד הגבירות כד
ף מסמנות ת ת ש ה ת ל ו ר ח ת ב

ת ר ע נ ״ ק א ״ ן מ
 החדישים המודלים את להציג גבירות 6ל־ הזדמנות בזה ניתנת

האביב לקראת שלנו

אופנה תצוגות בשתי
 8.30ו־ 4.30 בשעות ,1958 במאי 13 שלישי, ביום שתתקיימנה

.34 גורדון רחוב תל־אביב, גיל, באולמי
 בציון (גוף) אישי תצלום להמציא מתבקשות אופנה אוהדות כל

״1958 נערות ״תחרות ל־ והגיל הכתובת השם׳
 1019 ד. ת. תל־אביב, אקמן,

ד ע ן מו ו ר ח ם :א ו שי, י ל 25 ש י ר פ א 1958 כ

סתה7̂והח ̂ .. .... י_.י_
 לפי יקבע האופנה בתצוגות הנוכח הקהל עליה. לערער ואין סופית

ביותר. הטובה בצורה הציגה אקמך נערות 6מ־״ איזו קולות רוב
ס ר : פ ן ו ש א ש ר ו ל ם ת ״ . ע ״י 100- ל

ת התואר זהענקת ר ע נ ן ״ מ ק ״1958 א
ס ר : פ י ג ש ש ו ל ס ת ״ 5— ע ״י 0 ל
ס ר : פ י ש י ל ש ש ו ל ם ת ״ 2— ע ״י 5 ל

 ל״י 50.— של סך תקבל אקמן״ נערות 6מ־״ אחת כל לזאת, אי
הפעולה. שיתוף בעד במזומנים .

 במאי 13 ביום שתתקיים האופנה לתערוכת כניסה כרטיסי
ל״י. 1.400 במחיר הנויותינו בכל להשיג אפשר

אקמו
ל פ י כ ר ו ז ר א י ע ה
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הוספת לתייר פניך הסבר לישראל ידיד ו
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