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ח ת ד נוסף פ כ״ ט מ ר ל
 של מנוחתו את מטרידה הומר מצוקת
ל בקשה הגיש הוא צור. צבי הרמטכ-ל

 חדר לבנות לו להתיר תל־אביב עיריית
 מועצת חברי שראו כיון בדירתו. נוסף

 משלחת מיד שלחו המבקש, מי העיריה
 לבדוק ראש־העיר סגני משלושת שהורכבה

 לרמטכ״ל להתיר אם ולבחון המצב, את
 רב־אלוף אכר לאו. או נוסף שטח לכבוש

 כה מירחה לכם שאגרום ידעתי .לו צור:
 שהייתי לפני פעמים שבע חושב הייתי רבה

 — ניחש שלא למי אגב, בקשה.- מגיש
 שוגרה בהולה הודעה • • • אושרה הבקשה

 הישראליים התאחדות־הססודנטים חברי לכל
 לאספה נקראו בה קליפורניה, בלוס־אנג׳לס,

 אברהם בארצות־הברית ישראל שגריר עם
מסעי לחדשות ציפו הסטודנטים הרסן.

ה גמר לבחינות ההכנות את זנחו רות,
 סיפר לא הרמן אך לפגישה. ורצו סמסטר,

 לשם תמהו והסטודנטים חדש, דבר כל להם
 השגריר בא מה ולשם הבהלה, היתד, מה

 התבררה למחרת רק מניו־יורק. במיוחד
 בעתונות ידיעה הופיעה כאשר התעלומה

 הקור נמאס שגרירים 15של־ נמסר בה
 בקליפורניה לבלות יצאו והם הגיו־יורקי

 של המיועדת השגרירה • . . השמשית
 תגיע לא פולט, ברברה בישראל בריטניה
לונ בעתון שהופיעה בידיעה לארץ. במהרה

 בבית־ שוכבת השגרירה כי נמסר, דוני
 החמיר ולאחרונה שבועות מספר מזה חולים
 כשפגש • • • בדמה זיהום עקב פצבד״
 הדתי העסקן את יליךסור נתן השבוע

 ענה לשלומו, ששאלו גניחובסקי שלמה
 הבריאות.״ העיקר טוב, ״טוב, יליךמור:

 משרד־ הוא ״העיקר גניחובסקי: לו העיר
הבריאות!״

★ ★ ★

ת נעל עם זיוה ח א
 :אלתרמן נתן המשורר השבוע סיפר
 ישבו אחד. עולים במושב לבקר ״נסעתי

 מתנה איזו ארוכה שעה ודנו המועצה חברי
 אחד הציע ליובלו. לראש־המושב לקנות
 אמר ,אי־אפשר!׳ ספר!׳ לו ,נקנה מהם:
 יש ספר וראיתי: בבית אצלו ,הייתי השני,

 אל־ של ידידו־לשעבר בפי • • • כבר* לו
 גמזו חיים ד״ר המבוקר המבקר תרמן,

 כי הוא גילה אחר. סיפור השבוע היה
הרא הארץ־ישראלי העתונאי בשעתו היה
. מדסוליני בניטו את שראיין שון . . 

 השבוע גרמה בכנסת רבה להתרגשות
 ביציע־האורחים, הופיעה כאשר רודן זיוה

 מס־הכנסה. בעניני שנערכו לדיונים האזינה
 פתק קיבלה כבר ספורות דקות כעבור

 מפא״י ח״כ אותה הזמין בו הסדרן, מידי
כש במזנון. קפה עמו לשתות הכהן דויד

 שר־ תת לשולחנה הסבו לשתות, התיישבה
ן הבטחון עו מ ס ש ר  עד אחרים. וח״כים פ
 לשמוע לכאן ״באתי זיוה: הצהירה שלבסוף
 למקומה וחזרה קפד״״ לשתות ולא נאומים

 זיוה גרמה מאוחר יותר • • • ביציע
 כאשר ירושלים. בחוצות המוניות למהומות

 הבחינו פרח לקנות פרחים לחנות נכנסה
 החנות על הסתערו ושבים, העוברים בה

שוט בעזרת שלה. חלון־ד,ראווה את ושברו
 שאיבדה אחרי מונית, לתוך זיוה נחלצה רים

 נכנסה יחידה בנעל נעולה מנעליה. אחת
 נעלה את חלצה סטימצלוי, הספרים לחנות
 יחפה. כשהיא הספרים דוכני על ועברה
 משטרה. תגבורת להזעיק צורך היה הפעם

 וגם החנות, על מצור הטילו המונים
 שלחי המשטרה בחסות זיוה כשהוצאה

אמרה שמלתה. את וקרעו ידיים אליה

 דווקא אלי יתנהגו שככה תיארתי ״לא זיוה:
 * • • לא? דתיים, הם הרי בירושלים,

ב שנפתחה ואן־גוך, של הציורים תערוכת
משכה רובינשטיין, הלנה על־שם מוזיאון

רז מידה
המלך כיד

 מבקרים. אלפי הראשונים השבועות במשך
 לא מדוע כרגנר יופל הצייר כשנשאל

 השיב: ואן־גוך, בתערוכת עדיין ביקר
ש איך תראה שיגידו: לי, חסר זה ״רק
. אתה!״ ואיך מצייר הוא .  גן■ לדן .

 הלך הוא כאלה. חששות היו לא אמוץ
אותו לא כבר ״זה ואמר: יצא לתערוכה,

ה האדריכל • • • פעם״ שהיה הואן־גוך
לידי לערוך החליט זולוטוג נחום צעיר

 זכייתו לרגל המפתח במועדון מסיבה דיו
 אולם בעבדת. בית־הארחה בנין על בפרס

 לחג היא הפכה המסיבה החלה בטרם עוד
 הקמת עבור — נוסף בפרס זכה הוא כפול:

ביערות־הכרמל. בית־החלמה

★ ★ ★

ל זדי□ שגים ש שו
 מלכת־ה־ סגנית שהיתר, מי כץ, חדוה

 למלטש השבוע נישאה ישראל, של מים
 בלתי־ החתונה מתנת זוהר. רוברט היהלומים

 ״הגבר האמריקאי הירחון של גליון צפוייה:
המ ״הנשים על כתבה שפירסם המודרני״,

 ראשון בעמוד הדפיס ישראל,״ של גרות
 אותה תיאר חדוה, של מיניות תמונות שתי
ה ״החתול בכינוי בישראל שזכתה כמי

ש מקום ״בכל כי הטוען העתון שחור״.
 המבודדים מהקיבוצים ההל בישראל, תפנה
 תל־ של ההומים ברחובות וכלה בנגב,
 שושנים של בזרים הנופים מכוסים אביב,

 פירסם ואדמוניות״ ברונטיות בלונדיות,
נוס ישראליות יפהפיות של תמונות גם

הוג רז מירי שהתל־אביבית בעוד פות.
 תוארה המלך״, ״כיד כחתיכה ידו על דרה

ש נורדי כ״טיפוס רייך שושנה החיפאית
 הים רוחות על מרמזות הכחולות עיניה

 מסידרה חלק רק היתד, זו כתבה הבאלטי.״
 את המציפה ישראל נערות על כתבות של

האמרי הצלם מפיץ אותה העולם, עתונות
 בארץ בשעתו שצילם ברנארד כרונו קאי

 . • • ישראליות נערות של תמונות אלפי
 נשו־ היו השבוע שנערכו אחרים נשואים

לי הקאמרי התיאטרון שחקן של איו  אי
 אנגליה, צעירה לאשה שנשא גורליצקי

 גרושיו אחרי מספר חודשים ראור, דורית
 לא אילי אולם אלמגור. גילה מהשחקנית

 חמישה ירח־הדבש. את לבלות היד, יכול
 לנגב, לרדת הוא יאלץ חתונתו אחרי ימים

 הסרט של ההסרטה עבודות מתחילות שם
התפ את אילי ממלא בו השבויים, הישראלי

 זה, בסרט השני השחקן • • • הראשי קיד
 את ההסרטה לצורך שינה גאון, ט יו!

 לגלם צריך שהוא מאחר החיצונית. צורתו
 את לצבוע יורם נאלץ מצרי, קצין בסרט

ש משקפי־מגע ולהרכיב לשחור, שערותיו
 י • • לחום הכחולות עיניו גוון את שינו

 בתואר לזכות עתיד איינשטיין אריק
 אחרי ישראל. של 1 מספר השעשועים נער

 וזיוה דיין יעל של הקרוב ידידן שהיה
הישר הדוגמנית של לידידה הסך רן, ר!

לונו! אלית ם א * /  מ־ לאחרונה שחזרה ל
 זוכה מפתיעה להצלחה • • • ארצות־הברית

שון(״הגאון״) הטילים להקת של אמרגנה  ש
 שעמדה ההצגה, לפני ימים כמה דג׳ואן.
 צילצלה חדרה, שליד בגבעת־אולגה להתקיים
 הודיעה האמרגן, של למשרדו המשטרה

 התחייבות כל מעצמה מסירה היא כי לו
 לא באם ההופעה, בעת הסדר על לשמור
 הוסיף ששון ערב. באותו הצגה עוד יוסיפו

 עמדו בו היום בבוקר אולם הצגה. עוד
 התקשרו לגבעת־אולגה, להגיע הלהקה חברי
 כי שנית הודיעו חדרה, ממשטרת שוב

 גם יוסיפו לא באם הסדר על ישמרו לא
 דורשי שאר את שתקלוט יומית הצגה

 יומית הצגה גם הוסיף ששון הכרטיסים.
ה בבית־הספר מורה אמיר, אריק • • •

ב מצליח בדרן שהפך פיין, מכס מקצועי
 הצליח שלו, הקולות חיקוי כשרון זכות

ל משפחתו כל את להפוך השנים במרוצת
עוס הבכורה שבתו אחרי בדרנים. משפחת

הצטרפה שרה, והצעירה בפנטומימה קת

 אמיר, חיה היפר,פיה, אשתו גם לאחרונה
בידור. בהופעות למנחה הפכה למקצוע,

★ ★ ★

ע משוק■ בו ש ה
 מפאי׳י סיעת ראש גוברין, עקיבא 9

הייתי סנסאציות, רדפתי ״אילו בכנסת:
 לשבוע!״ אחת לייצר יכול
 אחדות־ עסקן בן־אהרון, יצחק ס

סו עובדה בשבילי היא ״מפא״י העבודה:
אדם.״ של קאפריזה ולא ציולוגית

״ה דיין: משה שר־החקלאות •
בחמאם!״ היא במרינה היחידה אופוזיציה

״ל גמזו: חיים ד״ר המבקר •
תמימה!״ כיבשה אני אחרים, מבקרים עומת
 כדורגל שופט אשכנזי, מנחם •

 מקבל שאינו כדורגל, ״שופט בינלאומי:
שופט.״ אינו מכות,

פץ חדווה
שחור חתול

ו 324 הזה העולם


