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הראשון הישראלי המיקסר
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 העדינות, ורקמותיו עורך על מגן
 ומטהר פנים קמטי התהוות מונע

 פעילות ידי על עורך גוון את
הדם. מחזור של מוגברת

ך נ ו צ ר

ה ו ב ג ל
 ס״מ 16 עוד

ך ו ה ת פ ו ק ת  
ה ר צ ד ק א מ  

ך ת ו י ה ב  
ר י ע ו צ  א

ו ר ג ו ב מ

להגבהה מדעי במכון פרטים
 תל־אביב ,49 15 ד. ת.
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 מועדון־העיתונאים, השבוע נפתח כאשר
 המש־ היועץ שהיה מי עם חגיגית בפגישה

 החליטו האוזני, גדעון לממשלה, פטי
 שלהם. הטכס גינוני את להפגין העיתונאים

 ובהשקת בעמידה הפגישה את פתחו הם
 אולם האורח. של לכבודו קוניאק, כוסות
הני את העיתונאים שכחו הפגישה, בסיום

 ש־ לפני עוד מכסאותיהם קמו הם סים. ט,
 של רעייתו יואילו השולחן, את עזב האורח

 ראי מארנקה הוציאה יהודית, האוזנר,
 ה־ בראש בפומבי להתאפר החלה גדול,

 לאחרונה הפגין נאים נימוסים • • • שידחן
 סוקארנו. אחמד אינדונזיה, נשיא גם

 ג׳אקארטה של התעופה בשדה שהמתין בעת
 שאך לין העממית, פין נשיא של לבואו
, י '  הנשיא גילה ממשלתו, חברי עם יחד ג

 אלפי לצהלת צדדי. במיקצוע גם בקיאות
 של ארנקו את כייס במעמר, ש.!זו הצפים

 מכנסיו, כים מתוך האינדונזי הבטחון שר
 אוסט־ שגריר • • • בכך יבחין שזה מבלי
 ידידיו על נימנה הוד, ג׳ון בישראל, רליה

ם הסופר של האישיים א ה י  שלנו (האיש ג
 רקע על ספריו את הכותב גיין, בהבאנה)

ה שבשהותו הוד, שונות. ארצות הוזי
 החיים מהודי התלהבות התמלא בארץ קצרה
 שיכתוב כדי ארצה גרין את הזמין כאן,
 שג־ • • • ישראלי רקע על הבא ספרו את
 הארץ מן התלהבותו את הביע אחר ריר

 מוריי בפטיסט זיאן שונה. בצורה
 לאח- שהתמנה בישראל, חוף־השנהב שגריר

 לאשתו, הורה בארצו, שר שרת למ רונה
 במלתחה להצטייד הארץ, את עזבו לפני

 נסיעתם לפני בעיניו. חן שמצאה מקומית
ת, שמלות שבע מוקיי הגברת רכשה  משכי

 ה- ההופעות בכל בהן תופיע כי הבטיחה
 ישר־ שמעון של סרטו • • • רשמיות

, י  למשבר לגרום כבר הצליח המרתף, א,
 ש־ אחרי זה היה הישראלית.ו ת בעית,נ
ם מי ת לידיעות הגיש קינן ע  רשי- אחרונו

 הסרט. את קטלנית בצורה ביקר בה מה,
 ה־ המבקר של זעמו את עוררה הרשימה
 ש- שמגר, שדמה העיתון, של קולנועי

 נמצאת בעיתון הקולנוע ביקורת כי טען
 בינו ריב פרץ זה רקע על בתחומו• רק

 אה־ ,העיתון של מוסף־השבת עורך לבין
 אחרי התפטרותו את שהגיש שמיר, יון

 שמגר. של בעמדתו תמכה שהמערכת
★ ★ ★
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 כוגי גתו הקאמרי, התיאטרון שחקן

 ידיד עם תכשיטים לחנות השבוע נכנס
 ש- באשה לפתע הבחין עמו, ששוחח שעה

 ועמדה החווירה לעברו, פניה את הסבה
 נוכח אי־נעימות, של דקה אחרי פה• פעורת
 ,האם נתזי שאל האשה, של הנעוץ מבטה

 נתן?״ ״אתה במשה״״ לך לעזור יכיל אני
 אתה בברגן־בלזת היית ״האם האשה, שאלד,
 שבזמנו כוגן, בבית־הילדיסי״ שהופעת זוכר
 בפני העיברית הבריגדה בלהקת ע הופ

 האשה, את זיהה לא ברגן־בלזן, משוחררי
 בבי״- אז ששהו הנערות אחת שהיתה
 צליל לפי אותו, הכירה היא אולם הילדים.

 המחנה לילדי אז ״הבאנו נתן: נזכר קולו.
 מלבד ברשותנו. שהיו הממתקים כל את

 מאירגוני־סעד. מזון צרכי מ קיבלו הם
 על; המטירו שירים, שני לשיר כשסיימתי

 בין אחרים. ומיצרכי־מזון ממתקים הילדים
 ,ילדי בעברית: כתוב פתק מצאתי השאר,

 הם שר. שאתה מאוד אוהבים בית־הילדים
 ש- נתן, פעם׳.״ עוד להם שתשיר מבקשים

 זה פתק שומר גרונו, את חנקו ת הדמע
 היזיאווריי שחקו של ידידיו • • • היום עד

 לאחרונה תמהים טופוד, חיים החיפאי,
 ה בעומס מעמד להחזיק מצליח הוא כיצד

 ידיד על־ידי כשנשאל עליו. המוטל עבודה
 הוא אותו התפקיד בין מתבלבל ינוא כיצד

 לבין בתיאטרון, בן־ערובה בהצגת ממלא
 הוא אותו סרסור׳ של הכמעט־זהה, התפקיד

 ״אני טופול: השיב אלדוראדו, בסרט משחק
 גדול שפם לי יש בבן־ערובה בשפם. נעזר

 של קצר שפם באלדוראדו ואילו בוס, .ש
 ל- זה לעשות, צריך שאני מה כל סרסור.

 תפי איזה יודע אני ומיד השפם, את משש
י  איר- מבדחת תקרית • • • ק״שחל י^י י
 ב־ החיפאי. התיאטרון של אחר לשחקן עה

 בודו יטהב מופיע בן־ערובה, המחזה סוף
 ל- הוצאה ומלווה חבית, על ניצב כשהיא

 ובקריאה• חמודחלילים על בנגינה הורג
 בלבד' אחת שניה השבוע׳ אירלאנד!״. ״תחי
 נש- בהתלהבות, הקריאה את שקרא אחרי
 פנימה נפל והוא עמד׳ עליה החבית ברה

 לפני זכתה רגילה בלתי למתנה • • •
 שילדה אחרי עטרי. יונה הזמרת שבוע

ה־ מן שושנים, 120 בן ענק, זר קיבלה בן,
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 לבית־ במיוחד באה שאף שלה, ספרית
מיו באות־כבוד . . . לסרקה כדי החולים

יש קונסול בקרוב לזכות עומד במינו, חד
ש אילתי, אילתי. נפתלי במרסייל, ראל
 סיורה את לארגן התרנגולים ללהקת עזר

 רוחני, כאב על־ידה אומץ באירופה, האחרון
 כבוד״ ״תרנגול של תואר לקבל עומד

לאח הוכיחה במטרה למופת דביקות • . .
ת, תיאטרון ומנהלת שחקנית רונה  פני' זוי
קרובוס אחרי גרי. נה התיאט של שהמי

 הצגת ותפאורות השחקנים עם שנסע רון,
 התנגש שדר,־נחום, לקיבוץ טוב במצב בית
 לא פנינה החליטה במונית, בתל־אביב עוד

 את להעביר הורתה היא ההצגה. את לבטל
 לבית־ההולים, בתאונה, שנפצע פועל־הבמה,

והמשי מונית, על התפאורות את העמיסה
ה הגיע כאשר התוכנית. לפי בנסיעה כה

 לעזור הצופים התנדבו לקיבוץ, תיאטרון
 ולהקימן התפאורות את לפרוק לשחקנים

הבמה. על
★ ★ ★
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 שבצמד העופרית של שהופעתה נראה

 כזמרת רייכשטאט, אסתר העופרים,
 בלונדון, שנערך זימרה בפסטיבל שווייצית,

לאח הופיעה אסתר חד־פעמית. היתד, לא
 שוב צרפתי, זמר בפסטיבאל בקנדה רונה

 אחד. שוויצרי שיר ושרה שווייץ, כנציגת
מק הם שם בניו־יורק, הצמד שוהה עתה

 המסע המשך מרקיורי. חברת עבור ליטים
 • • • וספרד פורטוגל שוזייץ, את כולל

 תאומי, עודד הקאמרי, התיאטרון שחקן
 בפני ניצב בארצות־הברית, עתה השוהה

 שישי. מדור צבר הוא עודד חמודה. בעיה
העו לילד מצפה כשהוא עתה, דווקא אולם

 שרשרת דה עת חודש, תוך לו להיוולד מד
תוע פן מאוד חושש עודד להינתק. הדורות

 מכך כתוצאה אמריקאית. אזרחות לילדו נק
 כי ביקש בניו־יורק, ישראל לשגרירות פנה

ה במשרדי ללדת הזכות לאשתו תוענק
 כדי ישראלית, טריטוריה שהם שגרירות,

 ישראלית באזרחות יזכה הנולד שהרך
 הוא מארצות־הברית, שחזר ישראלי • • •

 תערוכה שהציג תומרקין, יגאל הצייר
 הביקורות, שאר בין בניו־יורק. ציוריו של
 מצד אוהדת, כל־כך לא לביקורת יגאל זכה

יג טיימס. הניו־יורק של האמנותי המבקר
 נעלב זה, מסוג לביקורות רגיל שאינו אל׳

 במשך המבקר. של סימונו נוכח במיקצת
 הענקי הטלפונים בספר דיפדף שעה חצי
 כתובתי את למצוא מנת על ניו־יורק, של
גרו לחנות ירד כך אחר מבקר. אותו של

 לתמונות, מסגרות של שאריות אסף טאות,
מס מהן בנה הגדלים, ובכל הצבעים מכל
 ש־ זכוכית, לתוכה והכניס גדולה גרת

 הענקית החבילה אתי כלום. היד, לא מתחתה
 ״הערכתי קצר: מכתב בצירוף למבקר, שלח
מז שליחת על־ידי נתונה ביקורתך עבור
 לביא אריק הזמר • • • עבורך״ זו כרת
הופעתו על הסיפור את טובה ברוח קיבל

דטר־הכטחון סוקארנו
צדדי מיקצוע
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