
 בס לזמר זקוק הישראלית שהאופרה לעובדה
 בחדר הופיעה היא לאדיש. של מסוגו טוב

 האופרה, של הבאלס רקדניות של ההלבשה
 הענינים את ״קחו בנידון: לפעול להן הציעה
 . . . אצלנו״ אותו צריכים אנחנו לידיים,

 הקאמרי, התיאטרון שערך חגיגית במסיבה
 ג׳ונס, הקיסר של הבכורה הצגת אחרי מיד
הת אחוזים התיאטרון הנהלת אנשי היו

התיאט פעולות חידוש נוכח רבה, רגשות
שכמ פורת, ארנה כולם על עלתה רון.
 בעיניה דמעות עמדו הערב כל במשך עט

הקא אנשי החזירו הזדמנות באותה . . .
 דוג־ נתן לעתונאי מידה כנגד מידה מרי

 הקיסר הצגת את בצחוק שכינה ביץ׳,
כי שהגיש מלצר מלוכלכת״. ״הצגה ג׳ונס
 בגדיו על שפך דונביץ׳, של לשולחנו בוד

 את מיד שעורר דבר מיץ, כוסות כמה
 הנה ולומר: עליו להצביע הקאמרי אנשי

 הבכורה, בהצגת אגב, . . . מלוכלך עתונאי
 לתופף שתפקידם המתופפים משני אחד חלה

 המהווה בקצב ההצגה, כל במשך ברציפות
 כאשר הבמה. על למתרחש מוסיקת־רקע

 מקומו את מילא האחד, המתופף התעייף
אג יעקב התיאטרון, של החדש מנהלו
 אגמון קיבל זה לתפקיד ההכשרה את מון.

 של המתופפים פלוגת ראש בשעתו כשהיה
 . . . במאי האחד במצעדי השומר־הצעיר,

 מונרו־מי־ מרלין מהגברת שלום דרישת
 הישראלית השחקנית לישראל הביאה לר

 ארצה השבוע שחזרה פסקין״דורון דינה
 שזכתה דינה שנים. שש של העדרות אחרי

בתפ .רדוכיעה בברודביי פנטסטית להצלחה
 עם התידדה פראנק, באנה הראשי קיד

 כמחליפה ששימשה מילר ארתור של אחותו
 ארוח־ת למספר הוזמנה דינה הצגה. באותה

 מרלין רשמיה: מילר. הזו; עם משותפות
 משתדלת היא בסוטים. נמ• בחיים נראית
 רצון להשביע כדי יהודים מאכלים להכין
 לה. הולך כך כל לא זה אולם בעלה

לק יכולה שהיא מאושרת שהיא מרגישים
 . . . ואמא״ אבא בשם ארתור להורי רוא

 שבוע זה נמצא פולד ליאו היהודי הזמר
 כדי הגיע פולד פירסומת. כל ללא בישראל,

 במועדון להופעות ישראלים אמנים לרכוש
שבו משכורת תמורת בניו־יורק, שלו הלילה

 על־חשבונו. ודמי־נסיעה דולאר, 150 של עית
★ ★ ★

י ב ת כ ה מ ב ה א
חרי עקיצות למספר בקרוב לצפות אפשר

 חשבונו על כן־אמוץ, דן של מפיו פות
 אריק הוא בכך האשם לביא. אריק של

 למועדון נכנסו כאשר הימים, באחד עצמו.
 חיים הפזמונאי תכניתו באמצע התיאטרון

 תכניתו את אריק הפסיק בן־אמוץ, ודן חפר
והאי המשורר באים הנה ״אוה, והודיע:

. כר״ .  להקים מתכונן ואלין משה .
בתכ לי־לה־לו. תיאטרון את מחדש לתחיה

 מכל אמנים בהצגותיו לשתף וואלין של ניתו
תכ בכל שיתחלפו האחרים. התיאטראות

 עם תתנגש לא בלי־לה־לו שעבודתם כך נית,
 מירח הרכילאית . . . בתיאטרון עבודתם
 היא חדש: ג׳וב עצמה על קיבלה אברך

 תיאטרון של יחסי־הצבור מנהלת הפכה
 ידה על הנשלחות בהזמנות אולם סמבטיון,

 שביקר בעת . . . תדמור בשם חותמת היא
 החליטו ביהודיה, זירה תיאטרון השבוע
 הצגה הינה הפינג׳אן הצגת כי המקום תושבי

 אך כסף. בלי להצגה להכנם ניסו עממית,
 על ולשחק להופיע שהתנגדו השחקנים,

 ההתפרצות בעד מנעו תשלום, ללא הבמה
מס עם מהלומות להחליף נאלצו המקומית,

 זכותם על בתוקף שעמדו גברתנים, פר
 כמה נפצעו כתוצאה כרטיסים. ללא להכנס

 שפיר־רודן זיוה . . . התיאטרון משחקני
 ההוליבודית. העתונות לכותרות שוב עלתה
 ההולי־ הכוכבות לחברת שהצטרפה אחרי

 טרוחילו, רפאד הגנראל שאוסף בודיות
הדומיני הרפובליקה שליט של ההולל בנו

 שערך תענוגות במסיבת הופיעה סביבו, קנית
למא זיוה זכתה שלו, הפאר באנית האחרון

 בין הוליבודי. קולנועי בירחון מיוחד מר
 היו שלא פרטים מספר הירתון גילה השאר
 יש ״לזיוה זיוה: של למכריה כה עד ידועים
 בענווה גם ניחמה היא אך אידיאליים ממדים

 הופיעה זיוה . . . עמוק! דתי ובלהט רבה
 בתל- המפורסם הבימה תיאטרון במת על

 הירחון: של הגדול גילויו אולם אביב.״
 האחרונים בחדשים התנהל סודי אהבה רומן

 פרסלי. אלכים לבין שפיר־רודן זיוה בין
 שזיוה משום מאוד אותה העריך אלביס
כאמ או מין כאליל ולא כאדם אותו אהבה

 תואמת נפש פרסלי מצא מיוה לפירסום. צעי
והפילו הדת את לכלול המשתדל אדם לו,

ל פרסלי יצא כאשר יום־יום. בחיי סופיה
 זיוה. אל מתגעגע החל הוא האימונים מחנה

 אולם בהתמדה, התכתבותם נמשכת מאז
 של האהבה מכתבי את לסרסם מסרבת זיוה

 אותה אוהב ואלביס היריוון: סיים פרסלי.
זאת. בשל

1086 העולם.הזה.
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 התפירה ואופן הבגדים צבע לגברים.
 את לכבס הצורך קבוע אבל משתנה,
 לך דרוש ולכן אופנה, בכל הבגדים

 להנות לך שיאפשר טוב חומר־כביסה
שקנית. מהבגדים
 חומר־כביסה לרשותך מעמיד ״קויק״

 המכון השגחת תחת (עומד טוב
 דורש שאינו בירושלים) הממשלתי

קשה. עבודה ממך
 עס הקויק הכניסי מים, הרתיח׳
 ותלי שיטפי לשעתיים, הכביסה

ליבש.
 ״שמפו החדש מוצרנו הכירי

 לכביסת השמפו מיטב לטכסטיל',
ונילון. משי צמר ,

; ולבש כבס כביסת
1 השמפו־לטקסטיל נלי
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 לקורא גם מעתה
הופיע העברי
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