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כמו כל עקרות הבית ה
נבונות׳ סמכי גם את על
טקסטיל ־ שמפו *,לכביסת
כל האריגים העדינים.
* אגזיגזי ר? באריגה .אדווווז
כהגלה הגגשאה אה תגזגגהי.
אריגה רגגזה באבגג ירג!\ אג
בבל צבט אהר איגה ארא הי?גי.

אושי□
ה פ ר ה מ פ לג תי ת
קבוצת עתונאים וחבדי־כנסת ,שישבר■ הש
בוע במיזנון הכנסת ,עסקה בספורט משע
שע :העלאת זיכרונות ,שעסקו במליצותיו
הישנות של משה שרת ,וחיקוי די ר
הדיבור שלו .כאשר הזכיר אחד העתונאים
כיצד אמר שרת בנאום שנשא לפני 11
שנה :״מפא״י הגיחה מרחם ההיסטוריה*,
העיר ח״כ מפ״ם יעקב )״קובה״( רינד
תין  :״זאת היתד ,הפלה מלאכותית!״ . . .
א,־זרי ששר־האוצר לוי אשכול קיבל על
עצמו ,עם נסיעתו של ראש־הממשלה לצרפת,
גם את תפקידי ראש־ר,ממשלה ,שר־הביטחון,
שר־החוץ ושר־ו־,חינוךי ,הציעה לו מזכירתו,
דליה כרמל ,לשנות את שם משפחתו ל־
איש־כל  . . .אגב ,כאשר ביקר שר־האוצר
בהצגת המאה של המחזה  12המושבעים ב־
הביסה ,גילה לו השחקן מישה אשרוכ,
כי למעשה זאת הצגת ד,־ .108השיב לוי אש
כול :״שמע ,אתה לא מוכרח לדייק .זה לא
מס-הכנסה״  , . .הרולד הולנד ,נספח־
התרבות של השגרירות האמריקאית בישר
אל ,הוא דובר גרמנית טהורה .הוא רכש
לו שפה זאת בעת שהיה בתפקיד בחיל ה
כיבוש האמריקאי בוינה אחרי המלחמה.
עתה הוא מתגורר בכפר־שמריהו ,בו רוב
התושבים הם עולי גרמניה .התרעם הולנד
בחיוך :״אינני יכול להיפטר מן הגרמנית
שלי״  . . .בעת הודיכוח הכללי במועצת
עיריית נתניה ,על מכת היתושים בעיר,
התלונן איש סיעת חרות ,מאיר האום,
כי היתושים מטרידים מדי לילה את תושבי
העיר .שיסע אותו בקריאת־ביניים נציג
מפא״י ,יצהק כר־מנחם  :״גם אני תושב
נתניה ואותי לא עוקץ אף יתוש.״ השיב לו
האום :״כנראה שהיתושים בנתניה הם חברי
מפא״י ,לכן ר,ם עוקצים רק את האופוזיציה.
ואולי,״ הוסיף האום ,״עורכם התקשה כל
כך ,עד שאינכם רגישים עוד לעקיצות בכ
לל״  ... .בנאום שנשא בחולון ,תקף ח״כ
המפלגה הדתית הלאומית ,זרח ורהפטיג,
את המזכיר הדינמי של העובד הציוני ,הילל
ליידל ,בשל לחימתו העיקשת למען מת^
אזרחות ישראלית לכומר המומר ולדיסלב*
רופאייזן .סען ורהפטיג :״אני מתפלא על
זיידל ,שהוא בן למשפחת רבנים ,שדווקא
הוא לוחם לענין זה.״ ברגע זה קם אחד
מהקהל וקרא כלפיו :״אם אתם אדוקים כל
כך ,למה דווקא במשפחתך יש נשואי־תערו־
בת?״  . . .מה מעסיק כיום את הסופר מיכה
שמיר? ובכן ,הנה הפיתרון האחרון ל
שאלה המטרידה אותו .בישיבת המועצה ל
שיפור פני העיר תל־אביב ,מצא שמיר פית־
רון לבעיית חוצפתן של הטלפוניסטיות .הוא
הציע לבחור את מלכת הטלפוניסטיות ,ול
הסיע את יתרן לחיק הטבע כדי להסביר
להן אדיבות מהי.
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תוצרת ״נקה-
המפיצים היחידים :חב׳ נורית בע״נז

אנשים שחיפשו את הסבתא בעלת הרגליים
היפות ביותר בעולם ,מארלן דיטריך,
ביום השישי השבוע ,לא יכלו למצאה במלון
השרון בהרצליה ,בו היא מתאכסנת .כל ה
מאמצים לאתר את מארלן עלו בתוהו .רק
כשחזרה ,התברר היכן בילתה את היום :
בלתי־הקברות שבסביבות הרצליה .היא עשתה
זאת בתוקף שליחות שהטילה עליה בתה,
אשר ביקשה ממנה לעלות ביום הראשון
לשהותה בישראל על קבר חברתה הקבורה
בהרצליה .מארלן עייפה את רגליה היפות
בסיורים ארוכים בין המצבות בבתי־ר,קברות

|
המנוי-
טיבלה
גגשבגגך,
גא ברט
אגהגבה?\רגג.
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ריקה זראי עם סארויאן וכעלה
הערצה לסלע
השונים בסביבה — לשוא .היא לא מצאת
את הקבר  . . .תקרית משעשעת אירעה ה
שבוע במסיבה שנערכה במכון וו״צמן ל
רבקה וישראל זיו ,לרגל מלאת  50שנה
לנשואיהם .המסיבה ,שנערכת במסגרת פס־
חושב־על־מין( .אגב ,יעל מכחישה בהחלט
שהסכימה לשם שנתנה ההוצאה הגרמנית
לספרה הראשון :אני ישנה ■עם הרובה שלי!
טיבאל זיו — שבוע חגיגות לכבוד המאו
רע — אורגנה לפי כל כללי הטכס ,כשלכל
אחד מן המוזמנים נקבע המקום המדוייק
בו הוא יושב .אחד המקומות היה מיועד ל
גברת נ .לוריא .שתי נש-ם התחרו על
המקום .הראשונה שהתישבה שם ,היתה ה־
עתונאית גדיה לוריא ,אולם כעבור דקות
מספר טענה למקום הגברת הלנה לוריא,
אשתו של בעל מלון דולפין ,נורמאן לוריא,
שסברה כי המקום מיועד לה .הן התחלפו
והתישבו חליפות על אותו המקום מבלי
יכולת להחליט למי הוא מיועד .כל העסק
לא היה נורא כל כך ,לולא היו השתיים
יריבות בלב ונפש :כי נדיר ,היתד ,אשתו
הראשונה של נורמן לוריא .השתיים אינן
מדברות ביניהן וידידיהן טוענים ,כי לו הת
קיים רק חלק ממה שכל אחת מהן אומרת
על חברתה ,היה העולם נהרס  . . .במצב־
רוח יותר ידידותי היתד ,הגברת ל*סי גל■
בו?} ,רעיייתו של ראש הטכס במשרד ה
חוץ ,שנאמד ,השבוע בפני נשי ויצ״ו בפתח־
תקוה .אחרי שהשמיעה פנינים כמו ״אנחנו
מתידדים כל כך עם הכושים מאפריקה ,שהם
יתחילו עוד מעט לעלות ארצה,״ החלה הג
ברת גלבוע לתת עצות של טכס לנשי פתח־
תקוה .כדי לקרב את הנושא לליבן ,השתמ
שה במשל :מה לעשות אם במקרה תבוא ה
מלכה אליזאבט הבלגית לפתח־תקוה? לבסוף
קמה אחת ר,נשים ושאלה :״אם באמת תבוא
המלכה אליזאבט לפתח־תקוה ,איך מתחילים את
השיחה איתהי״ השיבה הגברת גלבוע :״מת
חילים לדבר על מזג האוזיר ,כמובן.״ . . .
במאוחר הצטרפה גם יעל דיין למשאל על
הביקיני .היא קנתה בגד־ים בשני חלקים,
לא ביקיני ,מבד פרחוני .באותה הזדמנות
קנתה יעל במהירות־שיא של ארבע וחצי
דקות גם מקרר חשמלי קטן לביתה החדש
שבעין־הוד  . . .לגברים הישראליים מצאה
יעל את ההגדרה ההולמת :מ״מ .הפירוש:

פס)1ןי חט1ב!ע
 6דויד כן־גוריון ,במסיבה עם יהודי פאריס :״אני מוציא כסף יותר מכל !!:

• יהודי אחר בעולם — כולל רוטשילד.״

!!;!

י• העתונאי יחוש?} גלפו?} ,בעת נאום בכנסת על המורים התיכוניים • :
"ן ״הם פוסלים את עצמם להיות מחנכים ,בשמשם דוגמה לתלמידיהם לעיקשות ,ח
! לקיצוניות שאין לה רסן ,לפריקת משמעת הציבור ,לאזרחות מופקרת ,לתאוות !!.
 ;:הישגים בלתי מרוסנת.״
ה  9 ,השר כלי תיק ,אכא אפן  :״אין לי הרגשה כי המחשבה הציבורית •
!;!)־ בישראל הדביקה את מלוא תנופת הדור!״
 •< 0ה שו פ ט ה ד ״ ר יוסן! ל א ם ,בתוקף תפקידו כיושב ראש הועדה הציבו-
{ ! רית לחקירה בעניני בשר :״בחוץ־לארץ שומעים השופטים משפטים שלושה ימים ח
ח בשבוע ופושטי־העור עובדים ששר .ימים .אצלנו השופטים עובדים ששר ,ימים וה־ ::
• ; פושטים רק שלוש־.״
 9דופי גלפו?} ,רעיית אברהם גלבוע ,ראש הטכס :״הדבר הכי חשוב בדיפ־ !1
 !1לומאטיה הוא שאשת הדיפלומאט תהיה פקחית ותדע איך להתנהג .אם היא כזאת\ \ ,
{ י יכול בעלה להצליח אפילו אם הוא לא־יוצלח.״
• הפרופסור ישעיהו ליבוכיץ  :״חוג התנ״ך הירושלמי — זהו מועדון 0
••
!;;[ קלפים שבאים להתבדר בו במשך שעתיים.״

ראשי־התיבות של ״מין־מיינדד״ )באנגלית:
טוענת יעל :״קיבלתי זעזוע כשראיתי את
זה.״ בינתיים היא לומדת רוסית ,מתוך תק
וות לקבל בקרוב אשרת־כניסה לברית־המוע-
צות  . . .שירים באהבה ,זה היד ,שמה של
קבוצת שירים שהתפרסמה השבוע במוסף
הספרותי של הארץ בחתימת עליזה טור־
מלכה .המשוררת אינה אלא רעייתו של
המשורר אורי צכי גרינברג .מסתבר כי
סור־מלכה הוא השם הרשום בדרכונו של
גרינברג מזה למעלה מ־ 20שנה .הוא שינה
את שמו בדרכון שעה שעמד לערוך ביקור
באוסטריה ,וחשש לעשות זאת בשמו הרא
שון ,מאחר והיה חייב שירות צבאי במקום.
★
★
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הרכילאית ההוליבודית בעלת השם העולמי,
אלזה מקסוול ,תגיע בקרוב ארצה כאו
רחת לשכת התיירות הממשלתית  . . .אור
חת אחרת שמגיע בעוד שבועיים היא זיווה
שפיר־רודן .זיווה שוהה עתה ברומא ,שם
היא מתאכסנת אצל משפחת רוזנים ,שהם
במקרה גם קרובי־משפחתה — אחת מבנות
משפחתה נישאה לבן משפחת רוזנים זו
 . . .סוף־סוף התגלה מי היא קיטי מאכסו־
דוס ,עליה כתב ליאון יורים .העתון
סיינוס אוף סיפרום המופיע בקפריסין ,פיר־
סם השבוע בידיעה ראשית בעמוד הראשון
כי גילדה דורן־סולל ,מחליקת־הקרח ה־
אנגליה הבלונדית ,שנישאה לישראלי עמיחי
סולל ,היא־היא קיטי ,עליה כתב יורים .כותב
כתב הטיימס אוף סיפרום :״יורים פגש את
דורן בעת שהותו בתל־אביב ושמע על עבו
דתה במרכז רפואי למען ילדים נפגעי־שי־
תוק .סיפורה של קיטי הוא סיפורה של
גילדה דורן ,הדומה דמיון מפליא לאווה
מרי סיינט ,המגלמת את דמותה בסרט.
עכשיו שוהה גילדה *בקפריסין ,תוהה אם
אוטו פרמינג׳ר ישתמש בר ,כמחליפה לגברת
סיינט .הסיבה? היא זקוקה מאוד לכסף כדי
להמשיך בישראל מיפעל בלתי־גמור .מהו
הנושא? הסרטת סרט  . . .בינתיים מצא את
עצמו אוטו פרמינג׳ר ,המסרים עתה
סצינות עבור אכסודוס בקפריסין ,במצב בל־
תי־נעים .התברר כי אחד מד,ניצבים שנשלחו
לשחק בסרט על־ידי לישכת העבודה המקו
מית ,ושהופיע במדי חייל בריטי ,אינו אלא
רוצחו של סרג׳נם בריטי ,שנרצח לפני שנ
תיים על־ידי אנשי אי.או.ק.א .הידיעה עוררה
סערה באנגליה .תגובתו של פרמינג׳ר :״זוהי
סערה בכוס תה .אני רק מסריט סרט ואינני
מייצר מאורע בינלאומי .אפילו אם הייתי
יודע שהאיש הזה רוצח ,הייתי מעסיק אותו,
אבל כמובן לא במדי חייל בריטי״  . . .ה־
עתונאית מירח אגיד ערכה לאחרונה
ביקור גם בלום אנג׳לס שבארצות־הברית.
מלונה הצנוע הפך למעין מקדש בזעיר אנפין
לכוכבי הוליבוד .ביום הראשון בא לבקרה
ליאון יורים ,ונערי השכונה התאספו כדי
לבקש את חתימתו .ביום השני בא דני
קיי ,ושוב עסקו הילדים בציד אוטוגראפים.
ביום השלישי בא ג׳ף צ׳נדלר וזכה לקב
לת פנים דומה .ביום הרביעי לא בא אף
אחד .אבל עתה כבר ביקשו הילדים את
חתימתה של מירד ,עצמה  . . .פגישה מענ
יינת היתר ,לאחרונה לזוג יוחנן וריקה
זראי במועדון קרולס בפאריס .הם נפגשו
עם הסופר ויליאם סארויאן ,שהתוזדה
בפניהם כי הוא סבור שהשיר הסלע האדום,
אותו שמע בביצועו של אריק לביא ,הוא
השיר הכי כביר ששמע מעודו.
העולם הזה 1187

