אנשים
היכן ע ו ב ד ס ו ד ד *
לצעדת ארבעת הימים החליטה להצטרף
השנה אישיות חשובה ויפה — לאה
לאונר ,רעיית ראש־עיריית ראשון־לציון.
לאה ,אם לשלושה ,עורכת מזה כמה שב
תות ,יחד עם עוד ארבע אמהות ראשו
ניות ,הרצות לקראת היום הגדול .הן צוע
דות  35קילומטר בכל שבת .קבוצת הנשים
עדיין לא החליטה מה תהיה התלבושת ה
אחידה שלה .הברירה היא בין כובעי סומ
בררו לבין קסדות .בבר ביום ששי הקרוב
ניתן יהיה לראות את לאה לאונר צועדת
בצעדת הלילה בנגב .היא מקווה לשכנע
גם את בעלה נועם לאונר להצטרף אליה.
בתשובה לשאלה מדוע החליטה לצעוד ,הס
בירה :״בשבילי זאת מנוחה ,ארבעה ימים
לא לראות את הבית והילדים ,אתם יודעים
מה זה?״  • • .שיר־הלל לוהט למרדכי

שר,ד,מחאות היו בסדר פרט שהתאריך ש
נרשם על גביהן היה שנת  1963לפני
הספירה  . • .אליעזר כר״לב שהת
פרסם בשעתו כמגינם של נאשמים ללא
עורכי־דין ,ביניהם ויקטור מיזאן ודוד יע־
קובוביץ ,הועסק במכירת תוכניות במו
זיאון תל־אביב ,בעת שהוצגה שם תערוכה
ואן־גוך .דמותו ההדורה וזקנקנו הלבן
גרמו לכך שתלמידים ממבקרי התערוכה
פנו אליו :״האם אתה ואן גוך?״ לכשחזרו
השאלות ונשנו ,נפטר בר־לב מד,טרדנים
בהפטירו הן .תוך זמן קצר פשטה הש
מועה בכל בתי־הספר בעיר שואן־גוך מוכר
בעצמו את התוכניות לתערוכתז • • • מבין
חצי תריסר השחקניות שהציעו את מועבר
דותן לתפקיד היצאנית מארגו בסרט אל־
זוראדו ,שבהסרטתו מתחילה חברת גבע
בשבועות הקרובים ,זכתה גילה אלכד
גור בתפקיד .זיוה רודן שהציעה את
מועמדותה ,נפסלה משום שנראתה יותר
מדי ליידי בתפקיד היצאנית .כשבאה גילה
לחתום על החוזה ,פרצה מחלוקת בינה
לבין בעל האולפנים מרדכי נכון על
גובה השכר שישולם לה .לבסוף הציעה
גילה פשרה :אני מוכנה לקבל יומית את
אותו הסכום שמרויחה מארגו במציאות.
להפתעתה היה נבון מוכן לתנאי זה .רק
אז התברר שנכון מתכוון לתעריף שהיה
מצוין בספרו של יגאל מוםד נזו ן _  7ל״י,
בעוד שגילה טענה שעליה לקבל לפי התע
ריף הנוכחי — בין  15ל־ 20ל״י לכל
לקוח .הפשרה נמצאה באיזה מקום באמ
צע.

לו .בערב יצא לבלות במועדון סוף העולם.
הוא נהנה מהאווירה שבמקום ,עד ש
נעתר להפצרות לגשת לפסנתר ,לשיר ול
נגן• למרות האזהרות המוקדמות על טיבו
של הפסנתר ,נדהם בקו מהצלילים שעלו
מהגרוטאה ,הצהיר בהתפעלות :״פסנתר
גרוע מזה לא קיים בעולם!״ השיב לו קבר
ניט נמל אילת ,אנריקו לוי  :״אולי זה
הפסנתר הנורא ביותר בו נתקלת ,אבל זה
הטוב ביותר שיש לנו באילת״ .באותו
מעמד התפעל בקו מהדמוקראטיה הישר
אלית ,כשראה את מנהל נמל אילת מבלה
בידידות עם אחד מפועליו השובתים ,באותו
מועדון .״גם זה ,כמו הפסנתר ,יתכן רק
בישראל,״ החליט בקו • • • .בתום הקונצרט
של הכנר יהודי מנוחין בהיכל התרבות,
הריע לו הקהל בבקשת הדרן .מנוחין יצא
אל הבמה ,הודיע כי ישמיע קטע נוסף
משל באך .קטע זה ,הסביר ,הוא משמיע
לזכרו של המנצח פריצ׳י ,שמת לפני ימים
מספר ,והיה ידידו הקרוב .לכן ,ביקש מנו־
חין ,לא למחוא כף לכשיסיים את נגינת
הקטע .אך ברגע בו הניח את הקשת ,פרץ
הקהל במחיאות כפיים סוערות .על פני
הכנר עלתה הבעה תמוהה והוא נרגע רק
אחרי שהסבין־ו לו כי חלק גדול מהקהל
לא הבין את בקשתו ,כיון שאינו שומע
אנגלית  . . .שיטה מקורית לסחיטת בי

מ ה דו ב שי ם ב ר אנ דוו *
דור חדש קם .דור של דוגמניות אשר
צעדו השבוע על מסלול לא קומפאקטי ב
מלון דן ,בתצוגת אופנה לבגדי חוף וים,
לטובת אילנשיל פוליו .המנחה יהודית
ג ל ע די הודיעה ש״בת־הנעורים היא כה
נרגשת לקראת הראנדוו הראשון שלה.״ מה
לובשים בראנדוו? ״מכנסי ביקיני בפיקה
מודפס ,מקושטים במלמלת גפיור!״ בת־הד
עורים הנירגשת היתד ,הדוגמנית עדנה
הדפרין ,20 ,רמת־גנית ,שזכתה לפני
שלוש שנים בתואר הנכסף ״סגנית מלכת
הרגלים הישראלית״ .מאז הספיקה הסגנית
הדקיקה לסיים את שירותה הצבאי ולהיות
פקידה ,בימים שהיא אינה דוגמנית • • •
״המלחית השובבה שלנו היא אמי
גבאי ",הודיעה המנחה ,לצלילי תזמורת
מתמוגגת ,״היא מסתובבת ומסתובבת לה
בז׳אקט כותנה עם המצנפת האופנתית,
ולמען יחם לה — הביטנה היא מפלאנל.״
ארבעה ימים לאחר התצוגה המריאה אמי
גבאי המיניאטורית ,בעלת התואר הוזתיק
״מלכת החופים הישראלית״ ,אל חופי ברא־
זיל  . . .טירונית צועדת אחרת היתה

שמעונה וסיסו כסטרץ׳
טירונית

+

תואר

מקלף ,התפרסם השבוע בשבועזן האמרי־
קאי טיים .בין השאר מספר העיתון כי
מקלף סיהר את סדום ,שהייתה ,בבואו,
כמו סדום התנ״כית ,״עיר של חאשיש ו
זונות״ .העיתון משבח את מקלף על כש
רונו האירגוני זהמינהלי ,מייחס לו את
הפיכת מיפעל־סדום הכושל לאחד מייצרני־
האשלג החשובים בעולם  . . .ישראלי אחר
שזכה לפירסום בשבועון אמריקאי הוא ה
עיתונאי עטאלדה מנצור ,לו הקדיש
ניחזזיק כתבה ארוכה .יומיים לאחר הופעת
הכתבה נתבקש עטאללה על־ידי מו״ל אמרי
קאי לשלוח לו את ספרו הערבי ,אהבתה
של סנזירח ,כדי לשקול אם לתרגמו ולפר
סמו באנגלית • • • .ימים מספר לפני ה
הצבעה בכנסת על המימשל הצבאי ,שלח
יושב־ראש הנהלת הקואליציה ח״כ מפא״י
עק נ-א גוברין ,מכתבים לכל ח״כי מ־
פא״י בכנסת ,דרש לא לעזוב את ירושלים
בערב שלפני ההצבעה .למחרת פגש בו סגן
שר־האזצר ,ח״כ יצחק קורן ,והעיר:
״לשם מד ,המכתבים? יכולת לנהוג כפי
שנהג פטרים לומומבה שהיה נועל את
חברי הפרלמנט הקונגואי בבנין עד תום
ההצבעה.״ השיב לו גוברין :״לא הייתי
רוצה ללכת בדרכו של לומומבה לאחר
מה שעלה בגורלו״  . . .פולה טוז ם,
אשתו פשוטת ההליכות של בעל הצהרון
ידיעות אחרונות ,המתגוררת בחווילה רמת־
גנית ,נוהגת ,שעה שהיא ממהרת העירה,
לעצור את המכונית הראשונה העוברת
על פניה .אחרי שאירע לה לנסוע פעמים
אחדות בחברתו של אותו נהג ,החלו לשו־..׳
חח ביניהם .״היכן עובד בעלן?״ התעניין
המסיע .״בידיעות אחרונות,״ השיבה .את
תגובתו של הנהג מספרת פולה המשוע
שעת לכל ידידיה :״לא יכולת להתחתן עם
העורך? אז היית יכולה לנסוע במכונית
משלך!״.
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ה א □ א ת ה ואן גו ך ?
הזמר והמלחין הצרפתי ז׳ילבר בקו,
ניצל את שהותו בישראל כדי לבקר מסתר
ימים באילת .הוא סייר בסביבה ,התעקש
לנסיע דווקא בג׳יפ או בטנדר ,כיאות לעיר
חלוצית ,דחה את המפונית ההדורה ששלחו
העולס הזה 1330
-

עדנה במערכת סקוטית
כתר לרגליים

רי ב ק ה סיסו בת  ,21סוחבת גם היא
תואר י מלכותי — ״סגנית מלכת המים״.
★ ★ ★

פשוק■ ה? 11בו ע
• ח״ב מק״י מאיר וילבר  :״יהו
די ברית־הימועצות ר,ם היהודים החופשיים
והמאושרים ביותר בעולם.״

• מזכיר

נזיבחן־אש בבגד־ים
, 1זי■י
קורות טובות על הצגה ,הפעיל השבוע
חיים ט,־עול ,במאי התוכנית היסטוריה
בגרוש המוצגת במועדון התיאטרון החי
פאי .למסיבת העיתונאים ,שנערכה לרגל
ההצגה ,הגיע טופול כשמזוודה גדולה בידו.
הוא שלף מתוכה שתי גולגלות אדם ופתח
את דבריו :״זה קרה לעתונאים שכתבו
עלינו ביקורת רעה״ .ליתר בטחון ,הפעיל
ט ,פול אמ^.עי■ שכנ! ע נוסף :הוא חילק 7כל
עתונאי המחאה על סך  250ל״י בצרוף
י■ •
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• שר־התחבורה

ישראל

כר*

יהודה ,בתגובה על פרשת התקלות ב־
שדה־התעופה בלוד  :״אני לא רוצה להיות
גיבור שמיריד ראשים של בני־אדם.״

• ח״ב אגודת ישראל שלמה

לורנץ ,בנאום בכנסת :״כמיליון נפשות
נרצחו בישראל מאז קום המדינה על ידי
הפלית מלאריתיות!״

פרופסור ישעיהו ליבוכיץ:

ן£

נק לעתונאים מתוך הבנה למצבם הקשה.
רק במאוחר הבחינו העיתונאים הנבוכים

ההסתדרות

ב ק ר  :״תנועת צרכנים של ההסתדרות היתר,
קיימת כבר מזמן ,אילולא העובדה שכל
מפלגות הפועלים מאוחדות בשאלה זר.״
• הזמרת ברכה צפירה ,על ה
יחסים בין העדות בארץ :״אנו המזרחיים
איננו יכולים להיות שווים למערביים בכל,
מפני שהם נושאים עוד את הגלות על
גבם ויש להם תסביכים בלי סוף.״

קלארה כשימלת־חוף

...

אהרון

שמעונה בטוניקה
משוחררת מנושא

י ״ ״ * ״י.״ז> -״ייו-יי־״י יידיי דל הכיר בדי
מונה יותר מאשר כל הכנסת ,כל ועדת ה
חוץ ■והבטחון ואפילו יותר מאשר רוב שרי
הממשלה.״
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