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בו\1ט א גזיוגו  \זואוז\ הךופורוז הו
הר בו; הביוז. בוזטיס ביו  ו!וה מיוגו

רווי יציל הנו  רגיל. נזבו\ וזרל 3 פי ו
הי סייוגובור א האוזי  גונו רון הו

ל  האריוה. גבי נול בנזגפיינז הההו
ה כשר. צר ארה — גסה הו ה. הו בו אי

בב צילום!חו
 האם
 כבר

 קראת
 את

 טור
 הצילום
?3 בעמוד

אנשים
מרואת הש״ן־ זז

הוזייד, אד סודימאן הבדווי השייך
 את לנהל מודרנית תרבות בן כמו נוהג

 הוא כספו את בנקים. באמצעות עסקיו
 משלם בבאר־שבע, הבנקים באחד מפקיד

 זה. בנק על המשוכות המחאות באמצעות
 ושם שלו לבנק השייך נקרא הימים באחד
 את העוברות המחאות הוציא כי לו נמסר

 אלפי בכמה בחשבונו שהופקד הסכום
״הבעיות? ״מה נבהל. לא סולימאן לירות. ! 

 . . . צ׳ק!״ לכם רושם מיד ״אני אמר הוא
 של גדול חובב הוא כץ, מאנה הצייר
 בסיירו הימים, באחד עתיקים. אמנות חפצי
 הצייר גילה שבפאריס, הפשפשים בשוק

 שמונה בת גדולה, עתיקה מנורה היהודי
 הסכום מן הופתע למחירה• כששאל קנים.

 המציאה, על עט כ״ץ עבורה. שנדרש הזעום
 הציר אותה המנורה, את לרכוש מיהר
 התפאר ביתו באי כל בפני דירתו. בפתח

 שמונה בת מנורה להשיג שהצליח על כ״ץ
 עד המקובלת. במתכונת עשויה שאינה קנים

 עתיקות סוחר אצלו ביקר הימים שבאחד
 פתאום ״מה השתוממותו: את מיד שהביע

 מחזיק הבית בפתח הקיץ באמצע שם אתה
 ירין, כרמלה . . . !״מטריות? לשמונה

 בהווה והארכיאולוג לשעבר הרמטכ״ל אשת
כ היא אף השבוע התגלתה ידין, יגאל
 לחוגים נודע כאשר רמטכ״לי. כשרון בעלת

 עומד הפרופסור בעלה כי בחיפה הדתיים
 בר־ מכתבי על שבת ביום בחיפה להרצות
 חילול בכך ראו קסם, פנס בלוויית כוכבא,

 כרמלה נותרה כאשר לכן, מחריד. שבת
 השני ומעברו הטלפון צילצל בבית, לבדה
 ״גברת בחיפה: החסידים מראשי אחד דיבר

 שלא מבעלך ״תדרשי האיש אמר ידין,״
 נעשה אחרת קסם, פנס עם השבת את יחלל
 ״אם הרמטכ״לית: כך על ענתה שמח.״ לכם

להש שאסור בתורה כתוב היכן לי, תראו
 כי מבטיחה אני בשבת, קסם בפנס תמש
 האנשים אחד . . . ההרצאה״ את יבטל הוא

המ נשיא לבית השבוע שהוזמנו הבודדים
 יש* לכבוד שנערכה חגיגית לסעודה דינה,
 הזהב חתונת לרגל זיו, ורבקה ראל

 מאיר היה — להזמנה נענה ושלא שלהם,
 אי־הענותו את תירץ וויסגאל וויסגאל.

 לחו״ל לנסוע עומד שהוא בכך להזמנה
 ערב באותו בהכנות. כך משום טרוד והוא

 בשורה תיסגאל נראה הסעודה נערכה בו
 הבכורה הישראלית הופעתה בעת הראשונה,

 הוא ההצגה אחרי דיטריך. מארלנה של
 הלילה במועדון הבוקר אור עד עמה רקד

אדריה.
★ ★ ★

שים ם גירו איי ש ח
 לשעבר הבריטי האייטיליגנ׳נס ואיש הצנחן
 קרן מנהל כיום המשמש דפני, ראובן
 לאחרונה הוכיח אמריקה, ישראל התרבות

 על השמירה שיטות את שכת לא עדיין כי
 כשחזר במודיעין. שלמד והחשאיות סודיות

 במלון התאכסן מארצות־הברית, לאחרונה
 של לחדרם שהופנו ידידיו הופתעו אכדיה,

 דפני הגברת כי כשגילו דפני, וגברת מר
 התברר זה. בשם שהכירו הגברת אותה אינה

 של בתו גרוסמן, מרינה התגרש דפני כי
 לה גרוסמן, מאיר הסוכנות הנהלת איש
 מנשות אחת את לאשה לו נשא נשוי, היה

 הכיר אותה רובינשטיין, הלנה של הצוות
 לשמור הצליח דפני בארץ. ביקורה בעת

 שגם עד כמוס, כה סוד כעל זה מאורע על
. . . כך על ידעו לא הקרובים ידידיו

 אשכול, לוי שר־האוצר היד, גלוי יותר
 התלוננה מפתח־תקווה תשע בת שילדה אתרי

 שטבע החדשים המטבעות כי אליו במכתב
לחו מבעד ונופלים מדי קטנים הם משרדו

 לילדה וכתב שר־האוצר ישב שבכיסיה, רים
תי תשובה: מכתב צ ע ..  את שתקטיני — ״.

 ארנק גם תקבלי לכך נוסף בכיסו. החורים
מט את בו שתשמרי מנת על ממני כמתנה

 גדול יהיר, שהארנק אני מקווה בעותיו.
 גיל, ישראל לעורך־הדין . . . מהחורים״

 פועלי מועצת של האדמוני המשפטי יועצה
 כל לא אולי מסחררת. הצלחה יש חיפה,

 יצא כאשר נשים. אצל כמו במשפטים כך
 בקרית המקומית המועצה מבניין אחד יום

המו יושב־ראש סגן אחריו מיהר בנימין,
 ״תגיד, ושאל: אותו עצר שקל, דוד עצה
 גיל השיב נשוי,״ שאני ״בטח נשוי?״ אתה
 ״חבל ילדים.״ שני גם לי ״יש גיל, מלא

 ״ואני המועצה יושב־ראש סגן נאנח מאד,״
 . . . היפה״ מזכירתנו את לך לשדך רציתי
 המלחין התגלה מפותח אילתור חוש בבעל

 הממונה גארי, בארתיני. גארי הישראלי
 מייק, לייק איי לסרט המוסיקאלי הלווי על

 את הסרט של לפס־הקול השאר בין הקליט
 רק בעברית. עומדים, שיטים עצי השיר

 עצי השם כי בארתיני החליט במאוחר
 בלתי־ אסוציאציה להוליד עשוי שיטים,
 הסרט יוצג באם האנגלית, דוברי אצל נעימה

ל פקד הוא בבריטניה. או בארצות־הברית
ה בשינוי הפעם מחדש, השיר את הקליט

 עוסדים זיתים לעצי עומדים שיטים עצי מלים
 (״ג׳* יעקב לפאנטומימאי שלעגו אלה . . .

לעצ רק ללעוג כיום יכולים ארקין, קי")
 כוכב יהיה בפאריס, השוהה ג׳וקי, מם.

 מרפו מרסל שמרכיב הפאנטומימה להקת
 בארצות־הברית. מתכנן שהוא סיור לקראת

 בלהקה הטון את יתנו שהישראלים נראה
 ישראל גם אליה צורף ג׳וקי, מלבד זו.

הדו שבצמד הגיטאריסט הדודאי גוריון,
 שניהם מולכו. סאמי שגם וייתכן דאים!

 של הפאנטומימה להקת חברי בזמנו היו
ה הרקדן לוי, לשמעון גם . . . ג׳וקי

 מספר שנים זה השוהה גבה־הקומה, תימני
 יהיה הוא פנים. ההצלחה מאירה בלונדון,

ה שייערך בפסטיבאל הראשי הכוריאוגרף
 הראשי הבמאי וזלס! בירת בקארדיף, קיץ
ש האנגלי הבמאי מודי, ג׳ץ יהיה שלו
. . באהל אצבעות בחמש תרגיל את ביים
 אכמודוס, במאי גילה למופת קולגיאלי יחס

ה הבמאי עמיתו, לגבי פרמינג׳ר אוטו
 בגליל עתה המסריט דינר, כרוך ישראלי
 לדעת אי־אפשר עשרה. היו הס את המערבי

 את לדינר להראות התכוון פרמינג׳ר אם
 אותם הסרטים, שני בין המקצועי ההבדל
 פנים, כל על אחת; ובעונה בעת הסריטו

 כרטיס בלוזית הזמנה כרטיס לו שלח הוא
 בניו־ אכסודוס של הבכורה להצגת טיסה,
 אחר, ישראלי קולנוע במאי . . . יורק
 לניו־יורק להגיע זכה חביב, חביב נורי
 העתונים. כותרות דרך — אחרת בדרך

הת ניום, סאנדי הנפוץ הניו־יורקי בעתון
 על־ שעוכב רחל, סרטו על ידיעה פרסמה

 הכותרת: תחת הישראלית, הצנזורה ידי
 בישראל שייוצר הראשון הסכסי ״הסרט

 בצה״ל, חיננית סמלת . . . לסערה״ גורם
 תתפרסם בקרוב, הצבאי שירותה את שתסיים
 תקשט היפהפיה, ליבר רות תבל. ברחבי
 הנודע האמריקאי השבועון שער את כנראה

 שערכו כתבה במסגרת צולמה היא לייף.
ה של ועבודתן מעמדן על זה עתון כתבי

בצה״ל. חיילות
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