
בתל-אביב לאסקארי כוכבת
מרהיב מ־חזה —

 בחר ומאז אותו.״ תתקיף במדינה. ממנו
 מצפה מה • • • כביריבו בביג׳י לייבוביץ׳

 שמעון השם את הנושא לאדם בישראל
 כך על הבטחון. תת־שר ושאיננו פרס
 זה בשם אדם מעריב, לכתב השבוע סיפר

 יהודה ברחוב הלבשה חנות בעל שהוא
מח אני שבור ״בלב האיש: סיפר המכבי.

 בכורה להצגות הזמנות המיניסטר לסגן זיר
 למועדון חברות כרטיסי צהריים, ולסעודות

שמ ובקבוקי פרחים זרי השנה, לכל אנדיה
 הזה האיש אלי. בטעות הנשלחים פניה,

ידי הרבה כך כל א־דין. צאלאה כמו חי
 בלילה. לישון יכול שאינני עד לו יש דים

 האיש: הוסיף מלצלצל.״ חדל אינו הטלפון
 פרס. מיכל — שמה את יפה מנצלת ״בתי

 שמעון של בתו היא אם אותה שואלים
 אמת. זאת כי בחיוב, משיבה והיא פרס,

קנדי.״ קרולין היתר, כאילו אליה מתייחסים

★ ★ ★

אבו״ ״הדרו״♦ או ״בר
 בביתו השבוע שנערכה ירושלמית במסיבה

 לאנגלית מרצה זיקס, אריה הדר׳ של
 ו־ שלמדען התברר, העברית, באוניברסיטה
אבי פנחס דר׳ למרחב, של לכתב״המדעי

 ״רובה הפלמ״חית: החוכמה מיוחסת (לו בי,
 יום״) כל אותו לנקות צריך אוזן, לא זה
 הוא עוסק שנה מזה ספרותי. עיסוק גם יש

 את מפרקים ״כיצד שתקרא: פואימה בכתיבת
 גם הפך ספרותי עיסוק • . • המדינה״
 הישראלי, הקולנוע עתונאי של למקצועו
 בארצות־ היושב בעל■״טובה, יעקב
 ספר לאור לאחרונה הוציא הוא הברית.

 מופיעים בו ישראל של שליחותה בשם
 העולם מכל אישים 46 של ונאומים מאמרים

 מאר־ הגנראל הכותבים: בין ישראל. אודות
 מרטין סוסטל, ז׳אק רוזבלט, אלינור שאל,
 שפות. 11ב־ יופיע הספר ואחרים. בובר

 ספר בכתיבת בעל־תשובה התחיל בינתיים
 קרט־ מרגרט העתונאית עם יחד נוסף,

 מאיר, גולדה של האישית ידידתה רייט,
 :הספר נושא בארצות־אפריקה. סיירה עמד,
הבכו בהופעת • • • ואפריקה ישראל יחסי

 הול בקראנגי רינת מקהלת של החגיגית רה
ה גם נוכח בניו־יורק ש ת. מ ר  הסיבה ש
 לולב הילה אחיו, בת :במקום לנוכחותו

 באחד בנות־המקהלה. בין שרה אפיקים׳ בת
 הקהל שורות מבין לפתע נשמעה השירים,

 את הסבו האנשים כל ״בראבו!״ קריאת
ה באה שמעברו שרת, משה לעבר פניהם

במ שנוכחו העתונאים אחד העיר קריאה.
 שצעק. שרת משה להיות יכול לא ״זה קום:
״,הדרן׳ קורא היה הוא  אחרת הופעה !

 היא אף נשאה הול בקרנני השבוע שנערכה
ה נשף זה שהיה למרות ישראלי, אופי

 שרוב אחרי סטודיו. האקטורס של צדקה
קבו הרקידה שמפאניה, סבאו כבר המסובים

 הקהל כל את במקום שהיתה ישראלים צת
 עצ- שמואל היה הראשי המרקיד בהורה.

 באקסורס עתה הלומד זוית, שחקן מון,
 תאד עודד השחקן — לידו עזרו סטודיו.

 והאמרגן קבצ׳ניק אמנון הבמאי מי,
 עודד אגב, . • . צמח שמואל הצעיר
 לו שהוצעו ההצעות כל את דחה תאומי

 ב־ הישראלית במושבה בחלטזרות להופיע
רק המגבית־המאחזדת. עבור או ניו־יורק

 הסכים הוא ברצון. השיב אחת להצעה
הקונ עובדי של חנוכה במסיבת להופיע
 של בהופעה תשלום, ללא הישראלית, סוליה

. היפנוזה . ס של מחזות שני . ח ר כ  א
צי, ר ב יועלו הקאמרי, שחקן לשעבר א

 גג על אלה, ממחזות אחד בברודביי. קרוב
 בתיאטרון כערב־קריאה בשעתו הוצג פתוח,

 קדיש, ארצי, של השני מחזהו הקאמרי.
ח . . . חודש כעבור יועלה ק י ר שי פי  או
ה את לשאת ורשמית סופית החליט די  לי

ר כ א מ  בתחילת תיערך החתונה לאשה. שו
סי • • • ינואר חודש ו ר י ב ד ל קפץ נ

בתיאט מהופעותיו בישראל קצרה חופשה
 הספיק כבר בינתיים בדרוס־אפריקה. רון

 אנואי ז׳אן של במחזה להופיע הצעה לקבל
בהבימה.
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מו •□111׳ □ כ )ונגדי
 לאס־ זויה היוזניה הסרטים כוכבת
ביש פתע לביקור השבוע שהגיעה קארי,

 ג׳ון היווני, הקולנוע במאי עם יחד ראל,
 מיד :רב זמן ביזבזה לא דאליאנידם,

 במועדוני־ לסייר החלה לארץ, הגיעה עם
הדגי הספתח למועדון בהגיעה שלה. הלילה

 דקות 20 במשך לוהט טוויסט מחול מה
 בחברת אוויר לשאיף ישבה כאשר רציפות.
 החליפה האישי, ידידה גם שהוא הבמאי,

ה הקהל של התנהגותו על הערות עימו
 בין החליפו שהזוגות העובדה ועל מקומי,

הכו אמרה וחיבוקים. נשיקות לרקוד רקוד
 כאלה דברים עושים ביוון ״אצלנו : כבת

״בחושך רק  ידעתי ״לא :הבמאי הוסיף !
 להם בהשוואה חמי־מזג. כך כל שהישראלים

 • • • אנגלים״ כמו קרים הם היוונים
 מעריב כתב גילה רגילה בלתי התלהבות

 את לראיין כשבא לפיד (״טומי״) יוסף
מחשו למראה התרגש טומי לאסקארי; זויה
 מידי המצלמה את חטף הכוכבת, של פה

 כסא, על עלה במקום, שהיו הצלמים אחד
 השחקנית. של חזה את מלמעלה וצילם
 (גרינשפון) לוי הראשי הצנזור הפליט
 מ־חזה ״זהו :במקום נוכח שהיה גרי,

 השבוע ביצע מוצלחת עיסקה . . • מרהיב״
 הוא נתן. איכי קליפורניה, מזללת בעל

 600 לו חייב שהיה מלקוחותיו, מאחד קיבל
 רומיאו אלפא מכונית מאכלים, עבור לירות
 כעת אותה לצבוע עומד איבי .1928 מודל

 משתמש הוא בהם הצבעים בשחור־אדום,
 פרסומת למטרות אותה ינצל במסעדתו, גם

. . שמו התל־אביבי, יחסי־הצבור איש .
היל חברת מילדי השבוע קיבל שי, אל
מ תפוחי־עץ מיץ ארגז בנאות־מרדכי, דים

 מכתב מצורף היה הארגז אל המשק. תוצרת
 השי את להעביר שי שמואל נתבקש בו

 העומדת שפירו, הלן היהודיה לזמרת
 בקשה בצרוף ארצה, שישי, ביום להגיע

 בנות וכל ״מאחר המשקה מן תשתה כי
ב קיבלו התפוחים ממיץ ששתו המשק
 שנשואי־ נראה . . . נעים.״ קול פלא אורח

 של מלכת־היופי שהיתר, מי של הפספורט
 אחד יפה. עלו לא גור, עליזה ישראל,

 שהוא .לונדון, של הידועים מעורכי־הדין
הת האנגלי בעלה ושל שלה משותף ידיד
 שעמדו הזוג בני בין לגשר לנסות בקש

• לד,פרד •  וריקה יוחנן אחר, זוג •
 התגרשו שלא למרות בנפרד גרים זראי,

ב וריקה חדר בדירת גר יוחנן רשמית:
 בתכנית . . • חדרים חמישה בת פאר דירת

 קול־ על־ידי השבוע שהוקלטה האמת כל
 לשכנע לנסות הצוזת חברי התבקשו ישראל,
השו תשובותיהם באמיתות מהקהל מתנדב

 השאלה: נשאלה כאשר השאלה. לאותה נות
 הסטודנט מצא ״מטר״ז המלה פירוש ״מה

 ג׳ון ״המדען : מאלף הסבר ז׳קוב אמנון
 אירידיום פלטיניום הנתך את גילה מילס

 חשב הוא לחץ. או בחום מתכווץ שאינו
 לעיצוב חומר בתור למלך אותו להציע
 עם המלך לפני התייצב תשתנה. שלא מידה

 !ז\\131 :המלך אותו שאל זו. מתכת חתיכת
!1115 !5 :המדען השיב 15 1110 1(131161?- '
מטר.״ השם ומזה1!'1£ !
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ריבוכיץ׳, ישעיהו הפרופסור •
 :והמדינה״ ״הדת הנושא על בהרצאה
שניה.״ ממדרגה ספרות הוא ״התנ״ך

 לבית־כנסת ההולך ״אדם :הנ״ל 0
 ההולך אדם לאותו מסויימת מבחינה דומה

עירומה!״ בארדו בריג׳יט את לראות לקולנוע
רכיקוכיץ, דדיה המיטוררת •

 מילים לחדש ציבור אנשי של תחביבם על
 על הרובץ הכבד העומס ״אילוליא :בלשון

 מהם אחד שכל ספק אין הממשלה שרי
אלמוגי.״ אפילו אולי פסוקו, פוסק היה

 הטקסט על ידין, יוסף השחקן •
 הרוחות: פונדק במחזהו אלתרמן נתן של
סקסט־אפיל.״ זה טקסט, לא ״זה

״ ד י ו ל ״
ת הבינלאומי המכון תבו תג לה

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל-אביב,

הפודטכנית ה&נדדה
 67487 טל. ,4 ברנר רח׳ תל־אביב,
העבודה משרד על־ידי מוכרת

של ג׳ למחזור ההרשמה החלה
 הגכוה, היום קורם

של להכשרתם הדו-שנתי,

ם7 > א נ כ \
ם י פ נ ע ב

 ייצור • מתכת
מכובות

במקצועות הערב לקורסי וכן
 ייצור מתכת, טכנאות

ומכונות
 כניין טכני, סרטוט

ואדריכלי
 פנים ועיצום ריהוט

 שימושית גרפיקה
 אוויר ומיזוג קירור

 ותבניות מבלטים
פלסטיים חומרים

 18—8 בשעות יום בכל ההרשמה

1963 ינואר מראשית החל הלימודים:

פתיחת על מזדיעה

א נ פ ל ו א

של זבפיקזחה בשיתופה

אגו־דת
הגרפיקאים

והרשמה: פרטים
 67487 טל. .4 גרנו רה־ ת׳א,

 השעות בין יום בכל
בערב 6־1 בבוקר 8
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