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לקאס־׳ הפך סתס-יום־של־חול, של התמיםהפסיד
 היו אחרות פופולאריות מסכות נורא. טרו

אחרית־הימים. טריומוויראט ■את יחד שייצגו וקנדי, דה־גול
היופיינית

הפירמה. את בייש

 שודד־היס, ליד הרוקדת פלטשר, לאה
 שלא אדום קוזק היתה ברניקר, ד״ר
תלמידותיה. מול בכבוד עמדה היא

פרו של תלמידו דרייקורס, רודולףהנוופסוו
ב ומרצה־אורח הגדול, אדלר פסור

לבוכרית. — אשתו לערבי. התחפש בר־אילן, אוניברסיטת

 מעבירה היא אותן מדינת־ישראל, בעיות
המז בוואשינגטון. בבתי־הכנסת בהתנדבות

 וחצי, שנה מאז מאוד, ציונית היא כירה
 בפאסאג׳ שלה מכונת־הכתיבה את נטשה עת

ב בספסל־לימודים אותה והמירה דיזנגוף,
 האווירה, זוהי ניו־יורק. של אוניברסיטה

 בחורה כל ההופכת ניו־יורק, של מסתבר,
ציון. של יחסי־ציבור לקצינת נחמדה

 בארץ, המזכירה כשביקרה השבוע, גם
 מולדתה בשביל אבל הדבר, אותו את עשתה

 האמריקאים. אחרי משתגעת ״אני השנייה.
ואו משכיל וחיוני, תרבותי נהדר, עם זה

 ממנו. ללמוד מה יש הישראלים, ולנו, הב,
וה והקסם הזוהר היופי כל את שם מצאתי
האושר.״ גם לומר ואפשר עושר,
 איתר, רוחל׳ה הביאה והעושר האושר את

 היא .40 בן הוא בישראל. היכרות לביקור
 — לעצמו קורא והוא ״בייבי״, לו קוראת
 הבעל שהוא בטוחה ״אני רובינסון. אירוזין

 איש הכרתי, שאי־פעם ביותר הפיקאנטי
 הרכוב שלי, וגבר־החלומות ומקסים מעניין

 חולשתה בחלומותי.״ שלי הלבן הסום על
 אבל התכשיטים, מתמיד היו רוחל׳ה של

 היתר, לא שזאת להדגיש מאוד מבקשת היא
 מנהל ברובינסון, דווקא בחרה מדוע הסיבה

 מכל מזאשינגטון גדולה חנות־תכשיטים
מחזריה. מאות

 בטוחה ראשון,״ ממבט אהבה זו ״היתד,
 לשעבר. תל־אביב של המושבעת הרחיקה
באירו שנתיים לפני התחיל שלנו ״הרומן

החור מעל היכרנו בחופשה. כשהייתי פה,
 בנינו אנו אך באיטליה, פומפיי של בות

)22 בעמוד (המשן

אנשים

 את בודק טל יובלהפיוסוגאי
— הסחורה טיב

אקרשטיין. נילי — דארק דאן של הצלב

ה ל ר גי מגו ר ת א י ב הו־ ג הסו
 הדיונים בשעת הכנסת חברי עוסקים במה

לל היה ניתן מהעיסוקים אחד על במליאה?
 ח״כ יושב־הראש, של מגערתה השבוע מוד

 שר־ של נאומו שבשעת אידלסון, ככה
 ״אני בח״כים: נזפה אכן אכא החינוך
 הגיב העיתונים!״ קריאת את להפסיק מבקשת

 ״מה ביניים: בקריאת הח״כים אחד כך על
 עסקן • • • העיתונות?" חופש הגבלת זה,

המ עונש את המרצה כהן, אהרון מפ״ם
 בביקור השבוע זכה דאמון, בכלא שלו אסר

בי האסירים. חבריו של קנאתם את שעורר
ש אלמגו־ר, גילה השחקנית אצלו קרה

 בביקורו אגמון יעקב ידידה אל נלוותה
 של המיוחדת נטייתו סוד • • • כהן אצל

 יאכטושנקו כגני יי הסובייטי המשורר
 עם ביקור שערך בעת השבוע נתגלה ליהדות
 מארק היהודי הצייר אצל גליה, רעיתו,

 הזדמנות באותה בצרפת. בביתו שאגאל
 יהודיה היא כי יאבטושנקו של אשתו גילתה

 חבר • • • ריכוז במחנה ניספו הוריה וכי
 שכטר■ אכרהם תל־אביב עירית מועצת

 כאשר מופתי, אבירות חוש השבוע גילה מן
 מרדכי לראש־העיר העיר בישיבת־המועצה

 ״תמסור מחלה: אחרי לישיבה שבא נמיר,
 לעשות עומד אני אחר, למישהו הישיבה את

 לבריאותך״ להזיק רוצה ולא צרות לכם
הש זכה עכרץ יוסןש הבוקר כתב • • •

 רשימה פירסם הוא חשוב. מוסרי בנצחון בוע
 דרש המדינה שאוצר תל־אביבי רופא על

פע מכוניתו עבור ארנונה מס לשלם ממנו
 עבודתו לצרכי בה שימוש עבור פעם מיים׳
 פרטיים. לצרכים בה השתמשו עבור ופעם

 משרד את עורר ההלמאי המעשה פירסום
 הפירסום למחרת כבר שדרש מבקר־המדינה,
 חוקיות בלתי דרישות למנוע ממשרד־האוצר

. זו מעין . מילדו אותה שרדף סיוט על .
 גולדה שרת־החוץ לאחרונה סיפרה תה׳

 לי גם הדביקו קטנה ״כשהייתי ו מאיר
 מכיון אנשים. מיני לכל שהדביקו כמו כינוי

,גול בשם לי קראו מאוד עקשנית שהייתי
 הסיוט את זוכרת אני היום עד דוידל׳. דה

 אגדל כאשר שגם למחשבה אותי תוקף שהיה
נפט לדבריה, זה.״ בכינוי לי לקרוא יוסיפו

 פרץ כאשר ,1948ב־ רק זה מסיוט גולדה רה
 מי כן־גוריון דויד לבין בינה ויכוח

 כספים. לאסוף לארצות־הברית יסע משניהם
 את ניצחתי בה הראשונה הפעם זו ״היתה

 כנראה עבר ומאז גולדה, סיפרה בן־גוריון,״
לביג׳י. דוידל הכינוי

★ ★ ★

ף מיכאל■ מיק• סו □ ב ל עו ה
לאחרו שינתה קשת סילכי העתונאית

 עתה מופיעה היא הציבורית. דמותה את נה
 חוץ, כלפי מגולגל גלגל עם ערמוני בשיער
 בשווי משובחת נוכרית פיאה אלא שאינו

 הובא החדש הראש דולארים. מאות כמה
 פדיי־,' קארלו על־ידי במתנה לסילבי

 אלן הצרפתי הבמאי סרטי של מפיק־מישנה
ה השולח אולם בארץ. עתה המבקר רנה,

 ארתור הסרטים מפיק אקא אינו אמיתי
 לקפה בפיאה, חבושה היא, כשנכנסה כהן.

 נתן, אייכי אותה הכיר לא קליפורניה,
 זאת? ״מי מידידיו: אחד שאל המקום. בעל
 בעת • י • אותה״ להכיר מעוניין נורא אני

הוש בארץ, הגרמניים העיריות ראשי ביקור
כאשר חגיגית, מסיבה בשעת עליצותם בתה

 הצייר הרים ברכות וחילופי נאומים אחרי
 ״ועכשיו ואמר: קולו את תומרקין יגאל
ה בין עשה מה מהנוכחים אחד כל יספר
דו השתררה באולם .״1945ו־ 1933 שנים
. עוד צחק לא איש זה ואחרי מייה . . 

 לפתוח החליט נתיכ ניסן הצעיר הבמאי
 הריי עם יחד ופנטומימה למשחק בית־ספר
מן ס רו  השניים תל־אביב. מאוניברסיטת ג

 דקרו אטיין של תלמידיו בשעתם היו
ההצ אחת את השבוע ביטלה הבימה • . .

 בהודעה לה־דוס. אירמה המוסיקול של גות
 ההצגה כי נאמר ולרדיו לעתונות שנמסרה

 השחקניות. אחת של מחלתה מפאת בוטלה
 לשמו ראוי ניחוש מיבצע באמת זה היה

 היחידה השחקנית שכן החולה, מי לדעת
 . . . דורון דינה היא במחזה המופיעה

 באילת המופיעה מיכאלי, מיקי הזמרת
הז לאחרונה קיבלה העולס, סוף במועדון

 אשר ונחמד, צעיר איטלקי מרב־חובל מנה
 אחרי ליפאן. עמו לנסוע שירתה, את שמע

ה לה הציע נוסף, ערב במועדון שביקר
 הפליג הוא הטוב ״למזלי נשואין. קפיטן
 מי ״אחרת מיקי, אומרת יומיים,״ אחרי
. לי״ מציע היה עוד מה יודע  יוכן! . .

 אשת הסרט מיצרני אחד צור, (״בומבה״)
 בעמק־ עתה מתקיימים שצילומיו הגיבור,

 הפנוי זמנו את ביזבז לא ובטבריה, הירדן
הצגות אירגן הוא העבודה: שעות אחרי

שגם שכזאת, חבורה הסרט של מיוחדות■
הקול מבתי באחד נימנה, הוא יצרניו על

 אשת של והבמאי השני היצרן בטבריה. נוע
 צדדית בהכנסה קינא פריי, פיטר הגיבור,

 סרטו של הצגות בטבריה לארגן והחליט זו
 לו מאפשר אינו שזמנו אלא מייק, לייק איי

. זאת .  בברלין מאוד פופולרי ישראלי .
 השבוע נעלם כרלינסקי, זאב המערבית,

 הודעה ללא המרכז־אירופית האורות מעיר
 על מבלה ברלינסקי כי מסתבר מוקדמת.

ל בדרכו ונמצא מפוארת טיולים ספינת
 כרגיל, בסרט. הופעה לשם הקאריביים איים

ה בסרטיו כמו הפעם, גם ברלינסקי ממלא
 שפל רוצח של תפקיד האחרונים, גרמניים
 לא אשכול לוי שר־האוצר • . . ומסוכן

 על תנוסס שחתימתו לכך אומנם, זכה,
 המשפחה אולם הישראליים, הכסף שטרות
הקיץ לקראת זאת. בכל זו בדרך תונצח

 כפרם את להפוך עין־הוד אמני מתעתדים
ת־. רק לסוחר יעברו בה קייט, לעיר  שטרו
 חתימתה תתנוסס שעליהם מקומיים כסף
 בתו אשכול, נועה הכוריאוגראפית של
השר. של

★ ★ ★

ד מ □ צ ■ ן מתבודד די ־ ת בי ב
 עורכת שריחה מי כת״יער, נורית

 נשואה וכיום הזה בוזעולם האופנה מדור
 נרגש תודה למכתב זכתה בארצות־הברית,

 רב־המכר מחברת בדאון, גרלי מהלן
 בארצות״ הרווקות חיי אודות והרווקה, הסקס

ה בהעולס פירסמה שנורית אחרי הברית.
 בראון, של ספרה על רשימה )1323( זה

 יכולתי שלא ״מובן הסופרת: לה כתבה
 מאוד. בה שמחתי אבל הרשימה, את לקרוא
 כתבה עבור הכינו לייף כתב־העת צלמי

 גליון את מישהו מחזיק בה תמונה אומתי,
• תצלומי״ את הכולל הזה, העולם •  יש־ •

 מזכירת שהיתר, מי אחרת, ראלית־אמריקאית
 כהן, רוחל׳ה לשעבר, הקאמרי התיאטרון

ב חברותיה של היסודית להשכלתן תרמה
מ קאן־קאן תחתוני — משלה תרומה ארץ

 אותם לברכיים, עד המגיעים שחורה תחרה
עובדת את להדגיש כדי מוזאשינגטון. הביאה

מ פחות לא רזחל׳ה עונדת נשואה, היותה
ו בעת אחת, יד על נשואין, טבעות חמש

• אחת בעונה  בתחתונים, מדובר אם • .
 הסטודנטים את מאוד מסעירים שאלה נראה

 ב־ ,בירושלים העברית האוניברסיטה של
 זיוה של בתחתוניה המדובר אם יחוד

 הסטודג־ התאחדות בטאון האתון, פי רודן.
 נרחב מקום האחרון בגליונו הקדיש טים,

 תפילת בסיגנון זיוה״, של הדרך ל״תפילת
 השאר: בין מכילה, התפילה שמונה־עשרה.

 כוכב מיטת ועל מחונן ספר ביד ״הפילני
 נעליים ולרגלי כובעים בראשי תן שם. בעל

 תם״ אל החייטים. מהמת מרכזי את ופנה
 שתהיינה תמיד עשה רמזים, ביד קירני

מכו כאשר, דמותי על הגן מובנות. כוונותי
 לכל מופת ותנני לרעה, תשתנה לבל בדת,
 לב גלויי כמותי ירבו בעולם. צעירה נערה

 ותחתונים״ עליונים המפשיט ברוך בתבל.
גיל החליטה הסופיים גירושיה אחרי . . .

להע הבלונדית, הקרח מחליקת דורן, דה
 מוצקה לקרקע פעילותה מישור את ביר

 בבית־ ,לאנגלית למורה תהפוך היא יותר.
 כ״ר הדוגמנית . . . קריית־אונו של הספר
תי מלכת־המים, סגנית לשעבר כיסו, קה
 החתן, בר־צבי. רבקה בשם בקרוב קרא

בית מבעלי ולשעבר מזון סוכן הוא יעקוב,
 נשואיה אחרי בר־צבי. לנקניקים ד,חרושת

 במשפחה, השניה הדוגמנית רבקה תהיה
 את קודם נשא החתן של שאחיו אחרי

 מלכת־ סגנית היא גם כגדיקט, כתיה
. בארצות־הברית הנמצאת מים, .  צמד .

 אכיבי, ותמר אלי מאכזיב, המתבודדים
ב הרבני בבית־הדין סופית השבוע נפרדו
 אלי: הודיע לאשתו, גט שנתן אחרי חיפה,

טובים.״ ידידים להיות נוכל ״עכשיו

★ ★ ★

ע פסוק■ בו ש ה
כן־גור־ דויד ראש־הממשלה, 9
 ו׳ ״חיברתי אנשי־רוח: עם בפולמוס יון,

ה בשטח ולא ומאמרים, ספרים פירסמתי
 בעולם איש דעת על עלה כשלא פוליטיקה,
ראש־ממשלה.״ להיות עלי יוטל שאי־פעם

פ גבריאל 9 הבוקר׳ עורך דוני,צ
 משחקים הזאת ״בליגה הערבית: הליגה על
__ ___ם."אשיבר ורגלכד

ה התאחדות מזכיר שיפמן, דויד 9
 זה בסופרמארקט המחירים ״הוזלת סוחרים:

 סחורה, של מחירה פושטים — סטריפטיז
 הקהל את מושכים ערומה, אותה מציגים
 אחרת סחורה לו מוכרים ואחר־כך פנימה

ביוקר.״ —
ל, 9  סוחרים ״יש ענוין: באותו הנ׳׳
 בתור השופרסל את לראות רוצים שהיו

שופרז״ל.״
ב־ רוטשילד, ויקטור הלורד 9

 החי■ הטלביזיה תוכנית אישור על תגובה
ישר בשביל עצום דבר ״זה מיסודו: נוכית

להעריכו.״ תדעו הימים ברבות אל.

 בראיון כצה״ל, חטיכה מפקד 9
 חיל־ד,רגלים התקדמות על בחרות שפורסם

 שהוא סוג מכל אוייב מטוס ״כל הישראלי:
 את לתקוף בנסותו שהיא, מהירות ובכל

ה כלי מכל באש ייתקל בשדה, יחידתנו
נשק.״
בביקו שמגר, •טלמה המבקר 9

 השבדית הסרט על בחרוזים קולנועית רת
 כל לא / אמת זו אך עצוב, ״זה והאהבה:

און/ הוא שבדי כל לא / האטלס הוא דני  ג
תועבון.״ שבדי גם יש
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