
אנשי□
ת מדידת שפניו הח

ש הכנסת, יושב־ראש די ", ק ב ניצב ל
 ניתוח אחרי אושפז היא חמורה. בעיה פני

ה ומצבו בירושלים הדסה בביתיר,חולים
 לוז, אורם לצום. לו איפשר לא בריאותי

ש השנים 55 שבמשך דגניה, קבוצת חבר
 אפילו החסיר לא לבר־מציה היר, מאז חלפו
 רשות מרופאיו ביקש אחד׳ כיפורים צום

 הותר רפואית, התיעצוח אחרי לצום. מיוחדת
 • השבת יום במשך רק לצום ללוז

 שר־המשפטים, של רעייתו יוסף, גולדה
 את בילתה באילו הידיעות על התמרמרה

ה המיליונרים בחוף שלה הקיץ פשת ח
 בחוף היינו לא יוסף: הגברת טענה יווני.

 בונגלוס של בבית־מלון אלא — המיליונרים
 שם המחיר חדשים. ארבעה לפני שנפתח

 בסך־הכל ושהינו לאיש דולאר 9 רק היד,
 קייטנים מתארחים בו במקום, ימים ארעב,־,

 בעונת דווקא >• סטודנטים ובכללם כתם
 ללא המדינה אוצר קום,־ת נותרו החגים

 משרד צמרת אנשי כל כמעט שומרים.
ס בשר החל האוצר, ח נ ר פ פי  המנהל ;ס
ב הד״ר הכללי ק ע ן י רגו  ראשי ורוב ;א

 גם נוסע כשעמם לחו״ל, יצאו האגפים,
 • הורוכיץ דויד ישראל, בנק נגיד

 ,ור,תעשיה המסחר משרד של הכללי המנהל
אל ^ ר, מי  של ההמלצות את הסביר צו

 שיפתח אדם ״כל באמרו: האשראי ועדת
 לבנק־ הפקדה ישלם חדש, מועדון־לילה

 של אי־הלבוש של סנטימטר כל על ישראל
 ימונה מי צור נשאל כאשר השחקניות.״

 החשפניות, של הסנטימטרים את למדוד
 דרגה נציע אם גם כי בטוח ״אני השיב:
 יחסרו לא — זד. תפקיד לבעל נמוכה

 הע:ירך רול* אריך סיפר * מועמדים!״
 לעניני הפאריסאי הלה־מונד של היהודי

 מצריים מעיירות באחת בביקורו כי במרחב,
 אר, ״זקוף הלשון: בזו גדולה כרזה גילה

 חלפו ההשפלה ימי כי אחי, יא ראשך
 ״ביום צעיר: מצרי כך על העיר וא-נם!״

הת השלטונות, על־ידי הסיסמה נתלתה בי
 שנאשמו בחשודים בעיירה בתי־הכלא מלאו

מורכן!״ בראש
★ ★ ★

ת ב ש ת ל ח טור ת א טד הוינ
דו, ין}קכ  החיפאי התיאםרון שחקן כו

 תיאטרונו עם שהופיע אחרי ארצה, חזר
 וכחולות ממאמץ אדומות כשעיניו בונציה,

 שבוע ישנתי שלא משום ״זד, תרופות. מרוב
 התיאטרון שחקני רוב כמו הסביר. ימים!״
 ה־ הו.יר ממגל בהצגת .שהופיעו החיפאי

 ביזבז לא בונציה׳ שנערך בכסטיבל קאוקאזי
 רגע כל ניצל שינה, על דקה אף בודו

 ההצגות. אחר־ וטיולים לביקורים מ&הותו
 שלא עצמם הרגישו החיפאיים השחקנים

והד,ו הטקסים לכל ללכת כשנאלצו ח מ
 בהצגת נוכחו כאשר ועניבות. בחליפות ת סעו

ב שהוצגה ירושלים, האופרה של הפאר
אן על־ידי הפססיבאל מסגרת , ז׳ אי ר י  ו
 המקטו־ את בהחבא בתאיהם כולם הורידו

 עם אותם ללבוש מיהרו !העניבות, דנים
ם בודו • המסך רדת חיי ל, ו פו  היו טו
 שהמחזה מהעובדה העקריים הנפגעים שגי

 והטבס־ היות זר. קהל בפני בעברית הוצג
ו בעיקרם, הומוריסטיים הם שלהם טיס

 אחרי ק צח של לתגובות רגיליכ היו השניים
 כשהקהל נורא סבל סבלו הם משפט, כל
 הצגות שתי ״עוד טופול: אמר הגיב. לא

ה בערב רק אולקוס!״ מקבל ואני כאלה
 בפינות צחקוקים כמה נשמעו השני הופעה
 המצ־ על שהעיד דבר האולם, של שונות
 הקדים בודו במקום. ישראלים של אותם
 בהצגה להופיע בדי הלהקה, לפני לבוא

 וינטלאטור. מיישר, הקומדיה של המחודשת
 ב־ המחזה: של שמו נולד איך בודו גילה
ב צה״ל הזמין 1954 ק ע  מערכון פז מי

 הסתובב פז בצבא. נהוג שהיה הבזבוז נגד
 את שהקדיש קצין גילה צר,״ל, במחנות

 הולך היה הוא בבזבוז. למלחמה חייו
 כל שתחת ״חבל בחיילים: וגוער לשק״ם

 ישבו שלא מדוע אחד, חייל ישב וינסלאטור
 מכאן וינטלאטור״ בל תחת ם חייל חמישה

ה החתונה • הקומדיה של שמה נולד
י בין נערכה השנה של תר בי מפוארת  רנ

ף, סו לו  דיס־ בנק ממנהלי אחד של בתו פי
ד לבין טקסטיל, מפעל ובעל קתט ד  עו

א,יי.י ן הקאריקטוריסט של אחיו רי ענ  ר
א. רי  רמת־ במלון שנערכה לחתונה, לו

 העולם, רחבי מכל אורחים הגיעו אביב,
 כל של בנס זד היד, מג׳אמיייה. אפילו

 המויאלים הטוקאטלים, השלישים, הרקאנסים,
 הותקן החתונה לרגל שבמדינה. והריבליניב

 המלון מפתח מטר 80 באורך מיוחד מסלול
 בצבע ירוק בבד בולו שכוסה לבריכה, עד

הבא) בעמוד (חמשך

הקליפטומניה

״דה-דדרוךרון"

חיה״ ״בוכה

מזל״ כנות ״שפתיים

כן!״ אומרים: ״אנו

 אידי־ אין הישראלי שלנוער אמר י *ץ!
הש מי ורוח־הגשמה? מאוויים אלים, !**',
 על יודתר לא שהוא באמרו הנוער את מיץ
 האישית? בנוחיותו לפגוע היכול דבר שום

 וחוסר האדישות תארי את בו זרה מי
רצון־ההקרבה?

 לעורר לדעת רק צריך מזה. גס שקר אין
 בוהק־שער נער ריצ׳ארד, קליף הנוער. את

 זאת לעשות הצליח ,23 בן וצחור־שיניים,
 נאום או קריאה־לדגל ששום כפי השבוע

 עושים היו לא טוב הסתדרותי עסקן של
 כדי הרבה לעשות צריך היה לא הוא זאת.

ו 12 מגיל הישראלי הנוער בני שאלפי
 למיבצע יתגייסו הארץ, קצות מכל מעלה,

 בו להציץ — הסבילות ודורש ד,רד,־הסכנות
אחד. חטוף במבט גם ולו

 בנמל־ פניו את להקביל באלפיהם באו הם
 הכנת־שעורים על ויתרו הם לוד. התעופה

 שעות שש לו המתינו לקולנוע. הליבה ועל
 את שאגו הם ובדוחק. בצפיפות תמימות

 שנשמעו ביותר מקפיאות־הדם קריאות־הקרב
 קפצו הם המטוס. מכבש ירד כשרק אי־פעם,

התצ ממירפסת מטרים שלושה של מגובה
 תחת בריצה הסתכנו ,נמל־ד,תעופה של פית

החמו לשוטרים בזו פועלים, מטוסים מנועי
 ל־ שעמדו במכוניות זילזלו באלות, שים

ה־ האידיאל את להגשים כדי רק דורסם,

ו ריקדו וגברברים מינית, תחושה בחייהן
צעירים. כתיישים באולם קיפצו

 תריסר נאלצו להופעתו הראשון ביום
 בני באלפי נפש בחרוף לד,אבק שוטרים

עב מכל הבניין את שהקיפו טיפש־עשרד״
ש והמכוניות העצים על טיפסו הם ריו.

 חום עד ארוכות שעות המתינו בסביבה,
ו חי קליף את לראות כדי רק ההופעה,

 ונישנה, חזר מחזה כשאותו למחרת, נושם.
ש שוטרים, עשרות כמד, המשטרה גייסה

להשת כדי ובמכונית־אסירים בניידות באו
 ביותר והסוערת הגדולה ההפגנה על לט

ואדי־סאליב. ימי מאז במדינה שנערכה
 של בדמותם האינטלקטואלי, הנוער אפילו

ל שזכו לנזטר, מעריב כתבי תריסרי שני
 את שכחו לאלילם, מסיבת־עתונאים ערוך

 שלהם הכתיבה תיקי מתוך שלפו תפקידם,
ב לזכות האורח על וצבאו תמונוודענק

מסי מאותה שנשאר מה שכל עד חתימתו,
 כמה ״בן אחת: בודדת שאלה היתד, בה

אתה?״
מהחכרה אחד★ ★ ★

 ה- למגיפת "אחראי שהיה איש ך*
ב תזזית כרוח שאחזה !קליפטומניה, 1

ויפה־תואר. צעיר איש היה הישראלי נוער

 מכליז יצא הישראליים הטיפש־עשרה מבני ברזבז המורכב קהלהדור־ טי
 באקסטזה זהשתולל צרח מחא־כפיים, תל־אביב, קולנוע באולם

מפורסמים. ופיזמונים להיטים הבמה על ומזמר המקפץ הצעיר, האליל למראה תקדים חסרת

 בחליפתו, למשוך בקליף, לגעת — ניכסף
שערותיו. את יתלוש
 מוכנים היו לפחות בעלי־אופנועים 150

 מטורפת בדהרה ממש חייהם את להקריב
 לא שקליף כדי רק הארץ, כבישי לאורך
 אכדיה. למלון בדרכו בדידות הרגשת ירגיש
 שהתעלמו הדוקות, ובחולצות בג׳ינס נערות

 להבליט, מה עדיין להן שאין העובדה מן
 בני־הפרב־ צפון־תל־אביב, של תלמידי־תיכון

 ובל עיירות־הפיתוח, נציגי המובטלים, דים
שנק השכלה, של שמץ רק לו שהיה מי

 ומיצעדי־ לתקליטים חרוצה בהאזנה נתה
הנועז. למיבצע התגייסו כולם פיזמונים,

תנו אחרי עקבו המלון, אל הסתננו הם
וממו כבד מצור הטילו האליל, של עותיו

 בתל־אביב, תל־אביב קולנוע בניין על שך
הופעותיו. את האליל ערך בו

 פרופה צברו חודשים שבמשך מהם, אלד,
 האולם, תוך אל להיכנס לזכות כדי לפרוטה
 מה הישראלי לנוער אין ששוב הוכיחו

 בארצות מקבילים שנתונים בפני להתבייש
משול היו הם ארצות־הברית. כולל אחרות,

 ושופעי מיוחמים אקסטזה, אחוזי הבים,
 אחר ציבור ששום בצורה, צעקנית הערצה

כמותה. ידע לא הזאת בארץ
 מחרישות צריחות היה. לא עוד כזה דבר

 וקפי־ גירוי שריקות יללות־פורקן, אוזניים,
 כשהופיע האולם את גדשו צות־טירוף,

 שפתותיהם, את נשכו נערים הגדול. קליף
 הקצרות הגרביים את השירו שטרם נערות

הראשונה בפעם קיבלו מרגליהן, הלבנות

המתפלחים
 בל חיפשו הזמר, של הופעתו בעת אביב,
לאלילם. להאזין •וכלו דרכו ופתה סדק

18


