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מנמנם קולל! נואם, גיג׳י
התעניין לא המנהל

אנשים
הפרמ״רו! ■ח■ מת. המלמ״ת

בקול שבוע לפני שנערכה מפא״י באספת
מפ ״בלתי של בסיסמה בתל־אביב חן נוע

הממ ראש גם נאם מפא״י,״ למען לגתיים
 כל היו נאומו בשעת בן־גוריון. דויד שלה

 שוחחו, חלקם וקשובים. דרוכים הנוכחים
 רק ערים. היו כולם אבל התלוצצו, חלקם

 ואף נמנם מהכל, התעלם באולם אחד אדם
 מנהל קוללו, תלי זה היה לפרקים. נרדם

 אבל ישן, קצת . . . הממשלה ראש משרד
 בו בערב שבועיים, מעניין.,לפני זאת בכל

 תל- יובל בתערוכת כן־גדריון דויד ביקר
גדו רשימה חרות היומון סדרי סידרו אביב,

 ביקורו אי על בן־גוריון את שהתקיפה לה
 קול־ הודיע בלילה, 11 בשעה בתערוכה.

 מיד בתערוכה. ביג׳י של ביקורו על ישראל
 ובהוראתו דחופה, התיעצות בדפוס נערכה

 הוצא למכה אייזיק חרות עורך של
ח הצבע מודעה: הוכנסה במקומו, המאמר.

בירו השבוע שנערך ההמונים במפגן . . .
ה מנהיג נחלץ תנועת־החרות׳ מטעם שלים

 של מידיהם בקושי כנין מנחם תנועה
ה בתום כפיהם על לשאתו שרצו אוהדיו
 למונית שומריו הכניסוהו לבסוף אסיפה.
 האוהדים אולם מהמקום. להסיעו שעמדה

 האחד מצידה הכניסוהו שומריו ויתרו. לא
 החוצה משכוהו אוהדיו ואילו המונית של

 גם נאם אסיפה באותה . . . השני מהצד
 ציטט לנדאו לנדאו. חיים חרות ח״כ
 קודם יום שנשא ביג׳י של נאום מתוך קטע
 ארע אלה ״בימים ביג׳י: אמר בו לכן,
 להניח יש לדימונה. בדרך מחריד אסון

 בלתי־מנוסה. נהג פעולת בשל נגרם הוא כי
 מיליון שני נוסעים ישראל ששמו באוטובוס

 בלתי־ לנהג ההגה את נמסור אם איש.
 אמר אסוך״ של באפשרות נסתכן מנוסה
 ועדת־ קבעה ביג׳י של ״לדאבונו לנדאו:

 היה שהנהג מפני נגרם האסון כי החקירה
 האסון נוספות. שעות של עבודה בגלל עייף

 לא אם יקרה ישראל ששמו באוטובוס
 משה . . . לנוח״ העייף הנהג את ישלחו
מ סכנה נשקפת למפא״י כי החליט דיין

 בנאומו כן־הרוש. דויד של רשימתו
 כי טען זו, רשימה דיין תקף בקרית־גת

 שחור סמרטוט אלא היה לא ואדי־סליב דגל
 הפעם זו היתר■ לא תרנגולות. בדם טבול

 לפני זו. גירסא דיין הזכיר בה הראשונה
 בשכונת דיין ביקר כאשר מספר, שבועות

 בן־הרוש ״דויד טען: בירושלים מוצרארה
 גבר היה אם תרנגולות. בדם סמרטוט סבל
 הדגל את ולטבול ידו את לחתוך צריך היה

 שלונ־ אכרהם המשורר . . . בדמו״
חי על ידידותית בשיחה השבוע סיפר סקי
 של בתרגום שהכניס מעניין לשוני דוש
ה שליחי את שם מכנה הוא השקם. הדון

הס פלגב. בשם מיסים לגבות הבאים צאר
 פלוגות־ של קיצור ״זה שלונסקי: ביר

 השם את תירגם מדוע נשאל כאשר גביה.״
פלו היו ״שתיהן הסביר: פלמ״ח, משקל על

יצ מוסינזץ יגאל . . . חיוביות״ גות
 על הגולל את השבוע לסגור כנראה טרך

ש החובות שסכומי אחרי סדן. תיאטרונו
גדו לסכומים הגיעו לשחקנים חייב הוא
 כל לפני להם לשלם מוסינזון התחייב לים׳

 שלקהל אחרי האחרון, שישי ביום הצגה.
השחק אולם בעכו, להצגה כרטיסים נמכרו

ה את הם עזבו הכסף, את קיבלו לא נים
כס את לקהל להחזיר נאלץ ויגאל מקום,

. . פו  השלום שופט שפט שנים 7 לפני .'
 דב בשם נאשם ידיד־הלוי, עמנואל

 שנכנס על מאסר, חודשי 21ל־ שילנסקי
פצ מונחת כשבתיקו בקריה למשרד־החוץ

 עם הסכם־השילומים על למחות כדי צה,
 בין ידיד־הלוי נמנה שוב השבוע גרמניה.
 חבר־ בין היה הוא שילנסקי. של שופטיו

 האוניברסיטה מתלמידי 3 שבחרו השופטים
 שגרירות מטעם פרס כחתני תל־אביב של

ב שהצטינו לסטודנטים בישראל, תורכיה
 אתא־ של ״הרפורמות הנושא: על עבודה
 אחד היה שילנסקי המשפטי״. בשטח טורק

 של לימינו חגיגית במסיבה ישב הזוכים,
כמלווהו. ששימש ידיד־הלוי
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■״1עו״ו חשופות רגליי□
ב ו2ה־ הלילה של הבכורה הצגת לפני

 דיניה השחקנית החליטה הקאמרי, תיאטרון
 היא השחקנים. חבריה את להפתיע לנצט

 חוץ, מתוצרת ויסקי בקבוקי שישה קנתה
ב הסל את והניחה נאה, בסל אותם ארזה
ההלב לחדרי בכניסה הבכורה הצגת ערב
 ביקור כרטיס בצירוף השחקנים, של שה

 במקום עבר ההצגה לפני מספר דקות שלה.
 את הוציא הסל, את ראה כן־אמוץ, דן

 במקומו והכנים בתיה של הביקור כרטיס
 שחקני אין היום עד משלו. ביקור כרטיס

כ למתנה זכו פתאום מה מבינים הקאמרי
. מדן זאת .  נערכה הבכורה הצגת בתום .

 שם אדריה, הלילה במועדון חגיגית מסיבה
 בכל אולם ספרדית. רקדנים להקת מופיעה

ה ריצפת על להופיע הלהקה שעמדה פעם
 תקלה. אירעה המועדון, של המוארת זכוכית
 שהתזמורת ברגע בדיוק הראשונה, בפעם
הרקד של הכניסה מנגינת את לנגן החלה

התיאט מזכירת של מחרוזתה התפזרה נים,
 הזכוכית ריצפת פני על כהן רחלה רון

ב שיאספוה. עד להמתין נאלצו והרקדנים
 הרקדנים עמדו בו ברגע שוב השניה, פעם

 בצחוק פורת אורנה התפרצה לעלות,
 ״אתם בה: נזף רק הספרדי הרקדן קולני.
 שלא אי־אפשר . . . אתם״ תיאטרון, אנשי

 אברהם של חכמה עוד זו בהזדמנות להזכיר
הספר הרקדנים סיימו כאשר שלונסקי.

ש •שלונסקי, העיר רקודיהם, את דים
בה ספרדית רקדו ״הם במקום: נוכח
אחרת הפרעה . . . אשכנזית״ ברה

 בניו־יורק, סברה הלילה במועדון נגרמה
 את זו ראו שלא ישראליות שתי נפגשו שם
 וזיוה שני שושיק השתיים, רב. זמן זו

 למכריה הפגישה על שושיק דיודחה שפיל.
 מזיוה. עיני את להסיר יכולתי ״לא בארץ:

 בארץ. היתה מאשר יפה יותר הרבה היא
 מלאכותיים. ריסים רק מאופרת, לא כמעט

 כזה דבר בה. מלהסתכל להפסיק יכולתי לא
 בחיי. הראשונה בפעם לי. קרה לא עוד

 בעלה . . . אשהי!״ עם אבל גבר. עם מילא,
ב השר לביא אריה הזמר שושיק, של

ה בסולם לעלות עומד זה, לילה מועדיו
 באק: בלימודיו להתחיל עומד הוא הצלחה.

 להעלות עומדים לזאת נוסף סטודיו. טורס
 איר־ המפורסם המחזה את בברודביי בקרוב

 הפארי- היצאנית אודות המחזה דוס, לה מה
 רחבי בכל פנטסטית להצלחה שזכה סאית

המפי בפני מבחנים שלושה אחרי אירופה.
 הבמאי ההצגה, במאי עם אריק הופגש קים׳

 שנוכר: ברוק פיטר המפורסם הבריטי
 מה מילוא. יוסף בישראל. חבר לי ״יש

 ל־ הודיעו השלישי המבחן אחרי שלומו?!״
 המועמדים רשימת בראש נמצא שהוא אריק

ב שיועלה זה, במחזה הגבריים לתפקידים
 שהולך אחר ישראלי . . . הבא הקיץ מחילת

 האבר, שמאי הישראלי הפסל הוא לו
 קונה רכשה לאחרונה בפאריס. כיום השוהה
 ברי־ הקונה: שם מיצירותיו. כמה נכבדה
. בארדו ג׳יט . עי מצאה דיין יעל .

'ב בארצות־הברית. שהותה בעת נוסף סוק
 ברדיו־ לאחרונה שהוצגה הישראלית הצגה
הופי כרמון, יונתן להקת בהשתתפות סיטי

ב המקום של הקבועות הבאלט נערות עו
יש צנחנים בכומתות אבל חשופות, רגליים
 עוזי מקלעי תת כשבידן אדומות ראליות

ל צבאית יועצת שימשה דיין יעל מקוריים.
ה את לשאת איך לבנות הורתה תכנית,

שיק כשהמראה זכרה שעדיין תורה עתי,
 נאמן הלל . . . החדשות פניה את פה

 לוהטים, חולות בסרט הראשי השחקן יהיה
 השחקנית החודש. בראשית תחל שהסרטתו

 ואילו לוינבוק, דליה תהיה הראשית
 אלמו״ור, גילה ישחקו משניים בתפקידים

זוהר. ואורי תאומי עודד
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מבקרת כשטפשעשוה

מאת

ורד רות•
ה ני ת  את מה דוגמנית. להיות מ

 גוף לי יש יכולה? לא שאני חושבת ^
 הן זאת ובכל דוגמניות מלהמון טוב יותר

 אני הרצון. בפני העומד דבר אין דוגמניות.
 לי. נותנים לא רק דוגמנית להיות רוצה

 תעודת־בגרות אעשה שקודם אומרת אמ׳שלי
בג תעודת שצריכים כאילו נראה. כך אחר
יפות. ולהיות שמלות ללבוש בשביל רות

 חיים עושות הן דוגמנית להיות מתה אני
או שתיקח המוות את לאמ׳שלי עשיתי יופי.

 היה בד! פוליו אילנשיל של לתצוגה תי
 בתצוגת שאני ראשונה פעם בחיי. יופי

 אבל מה, יודע מי שיהיה השבתי אופנה.
 כל נשים 500 איזה שם היו היה. לא

 כל לא אבל יפה די לבושות היו הן מיני.
 המון שיהיו מה, יודע שמי חשבתי כך

 יודעת ואני באוויר 5 ושאול וכפפות כובעים
 אז בארבע־וחצי להתחיל צריך היה זה מה.

 והעיקר בחמש־וחצי התחיל שזה כמובן
 שאמהר. המוות את לי עשתה שאמ׳שלי

 לא שהיא באמבטיה להתחבא מוכרחה הייתי
 ומוחקת, ליפסטיק קצת שמה שאני תראה
 בחיי ופודרר- ומוחקת. בעיניים עפרון קצת

 מזל טבעית. להיראות מסובך נורא זה
 מדי יותר היתד■ כלום. הרגישה לא שהיא
עצמה. עם עסוקה

והס־ המסלול על־יד מקום לנו היה אז

באופנה. המתעניינת כאשת־זזברה הפעם, באה,
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