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 אצל לקיץ הבדים מבחר #
 בתל-אביב, בילר את בראון

 (טלפון 43 נחלת־בנימין רחוב
 מתוצרת משובחים בדים ).64005
 הצבעים בכל חוץ, ותוצרת הארץ

 בדי ביותר. המעולה האיכות ומן
 סמל הם בילר את בראז־ן

האיכות.

 בחנות לקיץ הגברים בגדי •
 תל־אביב, ויקטור, האלגנטית

 מוגרבי). (ליד 6 בן־יהודה רחוב
 בד חולצות ודקרון, טרילין מכנסי
 גיהוץ ללא חולצות וד.מ.צ״ רשת

ב חליפות־ים קיציים• ומכנסיים
אמריקאיות. דוגמות

 בארץ הטיולים עונת החלה *
 טיולים מתכננים הקטנועים ובעלי

שמ זוגם. בנות עם הארץ ברחבי
 במגן והצטיידו בריאותכם על רו

 רחוב תל־אביב, מנחם, אצל רוח
 החלל חלוצי אפילו .82 הרצל

 מגן על־ידי בריאותם על שומרים
רוח!

ר,אן בפסטיבל לורן סופיה
סיפור אין

שים1א
1 ביג״ של שומרו

 הראשון*~של—הבואינג של בואו לפני
 של אנשי־הצוות לכבוד נערכה לארץ׳ אל־על
 מסיבה אל־על של ומנהלי־המחלקות המטוס

 המפורסם הפאריסאי במועדון־הלילה מיוחדת
 כן* אפרים אלוף אל־על, מנהל לידו.

 להיות כדי מלונדון במיוחד טס ארצי,
 מטוס־ הגיע כאשר . . . בחגיגה נוכח

 להגיע מיוחד אורח בחר ללוד׳ הסילון
 מפקד הפנים. קבלת לטקס מיוחדת בדרך

 הגיע ווייצמן, עזר אלוף האוויר. חיל
 מדגם סילוני במטוס־קרב לוד לנמל־האוויר

 רוצה אומנם אל-על חברת . . . מיסטר
 יטוס בן־גוריון, דויד הממשלה, שראש

 שיהודה דבר שלה, הראשון בבואינג לאמריקה
 ניצב בפניה אולם גדול. פירסומת מיבצע

 החודש, סוף עד עדיין, לחברה אין מיכשול:
 הסופר . . . בבואינג נוסעים להטיס רשות

 אייכמן משפט את המכסה גולדן, תארי
 בין לעתונו דיווח פוסט, הניו־יורק עבור

 נראה ישראל ממשלת ״ראש כי השאר
 שנראה מכפי שנים בעשר צעיר 1961 בשנת

 ביג׳י, עם עתונאים פגישת בתארו .״1955ב־
 הוא הסדר אלה ״במסיבות גולדן: כותב
 שאלות, ישאלו שהעתונאים במקום הפוך.

 מספר השאר בין השואל.״ הוא בן־גוריון
 ״היא :כן־גוריון פולה על סיפור גולדן
 ביג׳י של ראשו משומרי אחד את שלחה
 שקיבלתי ,ההוראות חלב. בקבוק לו להביא

 טען הממשלה׳ ראש של חייו על להגן הן
 נשקו. את ממנו נטלה פולה הראש. שומר
 אגן כבר אני החלב, את להביא תלן ,אתה

 האחרונה ההלצה . . . הממשלה.׳ ראש על
 באוניברסיטה הפרופסורים בחוג שנפוצה
 סלמון, יעקב פרופסור בירושלים: העברית

 הליבראלית, המפלגה של ההיסטורי היועץ
 היה, קיסר יוליוס גם כי לאחרונה גילה

 של השני ספרו והראייה: ליבראלי. בעצם,
 השם את נושא הגאלית המלחמה על קיסר

 . . . השני) הספר (שפירושו: ליבראלתר
 משפט את המכסה מערב־גרמני, עתונאי
 הנאשם, של התנהגותו על מאוד רגז אייכמן,
 העובדה אותו הרגיזה אייכמן. אדולף
 בתי־ מדפדף כפקיד, בתאו מתנהג שאייכמן

 מסודר. ארכיון ומנהל רשימות רושם קיו,
 שתי והזמין חותמות לעושה ניגש הוא

 מפרקליטו ביקש ו״סודר״, ״סודי״ חותמות
 להגישן סרוואציוס, רוברט אייכמן, של

 במשפט התובע של עוזרו . . . לנאשם
אמרי לעתונאי גילה כף, גבריאל אייכמן,

 זה היה שלו. מהקאריירה פיקאנטי פרט קאי
 צה״ל. חייל על צבאי במשפט הגן כאשר
 אשה, השופטים, אחד כי הבחין לפתע

 הוא דמעות. זולגות ועיניה בו מתבוננת
 מטיעונו הזדעזעה השופטת כי בטוח היה

 — פשוט היא כי התברר אולם הנרגש.
 ארזי רות השופטת: שם בו. התאהבה

גבריאל. של אשתו בד, רות כיום

מקונא־ת דדיה
 התגלתה לביא, דליה הקולנוע, כוכבת

 שעה זה היה ומכונאית. כמורת־דרך השבוע
 משבי־ציון, לקחתה באה מיוחדת שמכונית

 הופעתה על ומתן משא עימד, לנהל כדי
 של המוסיקלי מחזהו לפי ישראלי, בסרט

 אולפני עמדו תחילה .5:5 מגד אהרון
 קיבלה לבסוף אולם הסרט, את להפיק גבע

צרי דליה לידיה. ההפקה את יצפילם חברת
 כשאת ראשי׳ בתפקיד בסרט להופיע כה

 טיבעון ליד זראי. ריקה תשיר השירים
לא הנהג ואפילו המכונית לפתע נתקעה

 השתטחה דליה הקלקול. את לאתר הצליח
 מפלט־הגאזים כי גילתה למכונית׳ מתחת
 היישוב למקום לגשת החליטו הנוכחים נשבר.
 דליה: אמרה ואז מכונאי. להזעיק כדי הקרוב

 את והובילה יותר,״ קצרה דרך יודעת ״אני
 גרמה כאב־ראש . . . השדות דרך האנשים

 פולני, נעמי של התרנגולים ללהקת דליה
 בכורה בהופעת השבוע להופיע העומדת

 לקנות ביקש דליה של ידיד בתל-אביב.
 התרנגולים כששמעו אולם כרטיסים. עבורה
 את לדחות ביקשו נרכשים, הם מי עבור

 באולם שהופעתה מחשש דליה של ביקורה
 . . . אליה מהלהקה תשומת־הלב את תמשוך

 מספר בעוד לערוך עמד הקאמרי התיאטרון
 המחזה של חדשה הצגת־בכורה חודשים

 אולמות בפני עתה המוצג סטיוארט מרי
 תצא מרון חנה כאשר זד׳ יהיה מלאים.

אור תמלא החדשה בהצגה לחופשת־לידה.
 מרי, תפקיד את כיום המשחקת פודת, נה
במקו אליזבט. כמלכה חנה של תפקידה את
 לא;■ בתיה כמרי תופיע אורנה של מה

 אחרי שמיד כיוון בוצעו אלה חילופים צט.
 אליזבט, לתפקיד לתיאטרון, תחזור שחנה
 נשלח לשם בפאריס, לחופשה אורנה יוצאת
 קצר זמן . . . הבטחון משרד מטעם בעלה
 שנערכה השנים־עשר הלילה הצגת לפני

 השחקן כי התברר שעבר, בשבוע בקאמרי
משל לתיאטרון. הגיע לא חלפי אברהם

 שונים במקומות לחפשו שיצאו דחופות חות
 עלה ברירה באין למצאו. הצליחו לא בעיר,

 מקומו את ומילא בונים, שמואל הבמאי
 משחקני שניים יצאו ההצגה כתום בהצגה.

 יוסף, ואברהם לוי אורי התיאטרון,
 לו. אירע מה לראות הנעדר, של לביתו
 הדלת מאחרי חלפי ענה דפיקותיהם לקול

 הדלת, את כשפתח קרה?״ ״מה בבהלה:
 נערכה בערב כי בעדינות השניים לו הודיעו

 סירב חלפי השנים־עשר. הלילה של הצגה
 התוודה: אותו כששיכנעו ורק להאמין

 חלפי שלח התקרית בעיקבות ״שכחתי.״
 האהל ותיקי לתיאטרון. התנצלות מיכתב

 שאירע במיקרה נזכרו זה, סיפור ששמעו
 ניו־יורק בפרברי הצגת בעת שנה, 13 לפני

 ראה ולפתע בקפה אז ישב חלפי באהל.
 בה שההצגה לו הסתבר לפיה בעתון מודעה

קודם שעה חצי החלה להופיע צריך היה

 האהל הנהלת שלחה כבר בינתיים לכן.
 עצר חלפי להצגה. שבא הקהל את הביתה

 לחכות! *לחכות! בקראו: בדלת היוצאים את
 יצחק השחקן . . . הבמה על ועלה באתי!״
 שם רכש בארצות־הברית, השוהה שילה,

 מופיע. הוא בו ראשומון, המחזה זכויות את
 פרטית בהפקה המחזה את להפיק עומד הוא

 שחקנים, כמה מברודוויי עימו להביא בארץ,
. גור אביבה אשתו כולל .  רביעית .

ב לחופשה הקיץ תצא התיאטרון מועדון
יופי ימלאו במועדון מקומה ואת אירופה

(עט יונה אבנר) חיזקי<הו (בנאי)
רי).

★ ★ ★
התפטר בר

 עומדת ביוון, עתה השוהה כרמון להקת
 הלהקה. חברי בין נשואים בקרוב לחגוג

 והכוריאוגרף הלהקה מנהל הם הנישאים
 עדנה הלהקה, ורקדנית ברמץ יונתן
 היא הנשואים לזרה הסיבת אחת פוקס.
 את למלא כדי ארצה לחזור נקראה שעדנה
 שהופעות התברר בינתיים לצה״ל. חובתה
 טובות, לביקורות אומנם שזכו ביוון, הלהקה

 בכפר עתה נופשת והלהקה קהל משכו לא
 השבוע הנישאת אחרת רקדנית . . . קטן

 מוטס, רות היא רבות שנות־רווקות אחרי
 מטעם לריקודי־עם במדריכה כיום העובדת

 הישראלית הדוגמנית . . . ההסברה מינהל
 מכבר לא שעלתה בדאון, ץ׳ג החדשה,

 צורת את לאחרונה שינתה מדרום־אפריקה,
 ניתוח זהו למעשה׳ פלאסטי. בניתוח אפה
 שבוצע קודם פלאסטי שניתוח אחרי שני׳

 אילן . . . ביותר הצליח לא — באנגליה
הרא האזרח היה האהל, שחקן בלוויים,

 ראדיו מכשיר של בפרס השבוע שזכה שון
 לירות, 200כ־ של בשווי רונית, טרנזיסטור

 מיבצע במיסגרת טמפו. בקבוק ששתה על
מסתו טמפו, חברת שעורכת מיוחד פירסום

 הערים ברחובות המיסתורי טמפו מר בב
 הוא להם הקל, המשקה שותי אחרי ועוקב
 . . . ראדיו מתנת ליום אחת מעניק
 אחד, בר הפסיד הארץ שהיומון אחרי
 השני הבר את גם להפסיד בקרוב עומד הוא

 העתון, לסופר הכוונה במערכת. שנשאר
ממער התפטרותו על שהודיע בר, ברוך

 ניירות בחברת לעבוד עובר הוא העתון. כת
 קול־ גם . . . טוכלר את מוריץ הערך

 מכתביו אחד את כנראה יאבד ישראל
 שהיה מי פרי, לעמלן הכוונה המסורים.

 בחיפה. קול־ישראל של החדשות יומן כתב
 עבודתו, את פרי נטש מספר חודשים לפני
מ בארצות־הברית, בטלביזיה להשתלם יצא
 הישראלית, בטלביזיה לעבוד תקווה תוך

 לידיעות כתבות שיגר בינתיים כשתקום.
 השם: את שנשא מיוחד במדור אחרונות

 ניסה זמן, אותו כל במשך ׳הוליבוד. האלו,
 בארץ שנשארה אשתו את לשכנע עמק

 שלח הוא סירבה. היא אולם אליו׳ להצטרף
 היא לרצחה. איים בהם מכתבי־איום, לה

 פרי עמק חזר כאשר במשטרה. התלוננה
 המשטרה אותו עצרה שבוע׳ לפני לארץ,

 משפט נגדו להגיש עומדת בשדה־התעופה׳
 של האטרקציה היתד׳ דורן סופיה . . .

 בו מקום בכל — בקאן הסרטים פסטיבאל
 ו־ צלמים צבא על־ידי מיד הוקפה הופיעה

 סופיה אולם אותה. מחצו שממש עתונאים
 ב־ מתחרתה כלפי רמזה להתראיין, סירבה

 ״קחו :קורדינאלה קלוריה פסטיבאל,
מהילדות!״ סיפורים

בוט הע פסמן•
 ״שלושת בכפר־סבא: מפא״י פעילי באסיפת מפא״י, מזכיר אלמוגי, יוסף <•

 יתר הרי א׳, היא שמפא״י מכיוון אך אחיות. מפלגות הן בארץ הפועלים מפלגות
חיות.״ הן המפלגות

 הופכת המדינה כאשר ואבוי ״אוי בקבוצת־שילר: בנאום לבון, פנחס ס
הדמות.״ של לקניינה

 אינפאנ־ ,׳מעריצים בן־גוריון: את הסובבים האנשים על ליבנה, אליעזר י•
 להסתיר העושים צבועים וחנפנים חדלי־מצפון, שאפתנים פנימי, חסרי־איזון טיליים

שרצים.״ וקופת רעה כוונה כל הקונפורמיסטית לשונם בקיפולי
 המזרח ועדות הספרדים ״אנו :שיטרית שלום בכור המשטרה, שר 0

בלבד.״ עצמם לבין האשכנזים בין ריב זהו — ולפרשה לנו מה —
 — בטילים עסוקות הממשלות אחרות, ״בארצות לוין: נחום חרות ח״ר ©
״בהיטלים.. עוסקת הממשלה אצלנו ואילו .
 העתונות ניספח של הארץ את עזיבתו על במעריב, רוזנפלד, שלוב ©

 בנעשה הכלל מן יוצאת התעניינות גילה ״הוא סוקולוב: הסובייטית, בשגרירות
ל בארץ. א ר ש תמיד.״ אותו יזכור י
 הארץ מן בצאתו הבינלאומי, הקוסמטיקאים איגוד יושב־ראש ראתן אן •
סוציאלי.״ מצב אלא גנדרנות אינו ״היופי ביקור: אחרי

וז235 חזה -ומולט:•14


