
הכידור כמת על ואכיכה אילקה
אחת רגל סל התלהבות

 ראש משרד מנהל . . . באוויר פעמים עשר
לחגי הישראלית הועדה ומנהל הממשלה

 לא קולק (״טדי״) תיאודור העשור גות
ש אחרי הכללית. לשמחה להצטרף איחר
 זה, אחרי בזה משקה בקבוקי כמה שתה
 ועתונאי האחת בידו חצי־ריק בקבוק תפש
ו השניה, בידו ההסתדרות מעתוני אחד

 מכה שאני או בן־גוריון, יחי ״תגיד קרא:
 חוגגים היו פחות לא עליזים . . . אותך״

 המשורר מהנן, אחד המארגנים. מבין שלא
 פרטית שמחה אירגן אלתרמן, נתן
 בעין הגיב נסית, של הפינות באחת משלו
 כרד חוככ הרשם של פלישתו על זועמת

 דחקו־ החוגגים שהמוני כרובי, לתחומו. כי
 עזות מהלומות לגל זכה פינה, לאותה חו

 סליחה לבקש שמיהר אלתרמן, של מידיו
 בהזדמנות . . . שהתפכח לאחר מיד

 בחברתו יושב אלתרמן נראה אחרת
ה ש? האש להקת מנצח של  (״סולימאן״) מ

 פזמוניו את ביחד שרים כששניהם כהן,
 אחר עליז חוגג . . . אלמגור דן של
 שנראה יוסיפון, זאכ תל״ם מנהל היה

״ כשהצייר דיזנגוף, רחוב את מקיף  ה מ
 . . . הרחבות כתפיו על כרנשטיין

 משתתפי לכל נערכה המונית פרטית חגיגה
 ליל של הקטנות בשעות הבידור, בימות

המש מאות משסרבו סוקולוב. בבית החג,
 שבוצע משעמם, למערכון להקשיב תתפים

 חזקיהו, ואלכרט כנאי יוסף בידי
 נקריא שקט, יהיה לא ״אם השניים: איימו
 והקהל גורכיץ׳״ עמיקם של משהו

מיד. השתתק

לא־בוד ■לדים 48
 קטעי לקריאת מחוץ גם רבה, עבודה
חיכ רחובות, של הבידור בבימת הקישור

 כר־שביט, שלמה תבינדח לשחקן תה
ל מסביב ילדים 48 אבדו ״אצלי שסיפר:

 ילד ילדים. ארבעה איבדה אחת אשד, במה.
שלו לאבא שאודיע ואמר אלי בא 11 בן

שבוע ה
 חבלי־ הם ״אלה לעשור: הקישוטים את

עשור.״
 העשור ״חגיגות 5 גלאזר שייע •
העצמ&־ת.״ יום את לי הרסו
 מפקד שהיה מי אבירן. שמעון 0

 העצמאות, מלחמת בימי גבעתי חטיבת
 בתל־ דיזנגוף ברחוב החג בערב בטיילו
 השלישי, המיליון את יביאו ״אם אביב:

וכסיתו״ רתאל ליד מקום יהיה לא

ה אחרי תל־אכיכי, עתונאי •
 ״בן־ בתל־אביב: המוזיאון באולם מעמד
 ואינו ההיסטוריה, בכנפי אוחז גוריון
להרפות!״ רוצה
 שתיים בשעה וייסגאל, מאיר •

 וויי ״אוי העשור: חגיגות בגמר בבוקר,
מיר!״ איז

:גמזו חיים המכקר •
לוד.״ ואינן אגדות אינן לוד

.אגדות

 לילד. אמרתי תדאג אל הבמה. ליד שהוא
״ ידאג׳ שלי ,אבא הילד, השיב אדאג?׳ ,אני

 בקרוב יתחילו מושבעים יריבים . . .
 שד,ע־ אחרי האיץ• דפי מעל שוב להתנצח

 זירת במאי את כינה קיסרי אורי תונאי
 בורות כ״דובר אלמז (״מיקו״) מיכאל

ה על השלילית ביקורתו בשל השופכין*,
 הוזמן תל־אביב, בקולנוע פייסון־פליס סרט

 מבקר של מקומו את למלא בשנית אלמז
הת . . . שריק 5יוםן בהארץ הסרטים

ה המסיבות באתת הוכרזה חרוזים חרות
 בתחרות זכה העשור. שירי סביב פרטיות,

 עשור ,איזה שחרז: מטמור, יורם הסופר
 אלמגור.'״ לדן פרנסה — עשור איזה
 שבעצם מטמור, גילה הפרס את שקיבל אחרי
 של קינתו משקל על פלאגיאט חיבר הוא

 אסון, ״איזה :כרוידס אכרהם המשורר
 . . . כזמלסון.״ כרל שמת אסון איזה
 רווה, (״אילקה״) הילל לזמר שקרה אסון
 בתאונה, התותבת רגלו את שבר אשר

 אכיכה הזמרת ולאשתו לו הפריע לא
 תל־אביב. של הבידור בימות על להופיע

 על ״הופעה ליצנים בפי שכונתה הופעתם,
 . . . נלהבות לתשואות זכתה אחת״, רגל

 הטיסה כרטיס פרשת על חדשים גילויים
לפר אביבה זכתה בגללו אשר לקארדיף,

 ה- השבוע לגלות התימר בינלאומית, סומת
 ״אלוף־משנה שכתב: הלונדוני, מייל דיילי

ה הנבחרת משורות סילק סוחר שמואל
 חודורוכ, יעקום השוער את ישראלית

 האחראי האיש הוא היה שלדעתו כיוון
לאנגליה.״ רווה אביבה של לנסיעתה

★ ★ ★
ת הן מת בו כו־

 העתר מדפי יורדת אינה הררית חיה
 בתל־אביב תתברר מאי חודש בתחילת נים.

 אחרונות ידיעות עורר נגד הפלילית תביעתה
 הוצאת באשמת רוזנכלום, הרצל ד״ר

 על חיה מספרת במכתביה ואילו דיבה!
 פונט* בשם צעיר, איטלקי בבמאי פגישתה

 חסד־ רחוב את להסריט הרוצה קודכו,
 העומד מחזה הנדל, יהודית מאת רגות

 שבחים . . . בחבימה בקרוב מוצג להיות
 גולד* כרמלה הרקדנית כותבת עצמה על

 סולין הלילה ממועדון מפורט במכתב כרג,
 (בחוגים היא הכללית ״הדעה בג׳נבה: רוג׳,

ל ומתנהגת מצוינת אמנית שאני ישראליים)
 הנאותה בצורה ישראל את ומיצגת מופת

 הסנדלר, בן של תפקיד . . . ביותר״
ך מאת לאחד, כנפיגז שש במחזה ו  חנ

 צדוק לצעיר נמסר בחגימה, כרטוכ,
 סנדלר הוא צרפתי של אביו ).16( צרפתי
 אב* רמת־גן עירית ראש . . . ברמת־גן

 מתגוררים בחסותו אשר קריניצי, רהם
 לקבל זכה בישראל, הזרים הדיפלומאטיים רוב
העצ יום לכבוד ויחידי אחד פרחיט זר רק

 הסוביטי השגריר של זרו זה היה מאות.
 תכולים־ פרחים ששיגר כודרוכ, מיכאיל

 המפיק ביקש לשירים מנגינות . . . לבנים
 יוחנן המלחין אצל להזמין חכיכ נורי

 את מבקש שחביב לשמוע שנדהם זראי,
 לזראי, היו אחרות בעיות בחינם. עבודתו

ל המעפילים שיר את לכתוב ישב באשר
 זראי, בזירה. הפינג׳אן המוסיקאלי מחזה
 התקשה ,1950 בשנת מהונגריה לארץ שעלה
המע את הפלמ״חאים סחבו מדוע להבין
 עולים באונית באתי ״אני הגב: על פילים

 השתומם הגב,״ על אותי סחב לא אחד ואף
זראי,

ר ולוא  צעי
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ראעווך בדקום תופס

מרבךבדאלייר:
י מעשיו הוא נלמרך

144*

די ש דוו מ  בע׳־מ ש
מירומית-אולימפיה

ם שש עם החברה * ן. שני ו סי נ
הארץ. בכל בשימוש דודים אלפי *
ת * ו י ר ח ש א מ ח . ל ם י נ ש
ל״י. 3 95.—מ־ ביתיים מתקנים *
ליטר. 500 עד תעשייתיים מתקנים *
ה * ב כ ר י ה ד י - ל . ע ם י ח מ ו  מ

ת ו ר ש ל * כ . ב ץ ר א ה
 במשרדינו! חינם הסברה חוברת ותקבל היום עוד פנה
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