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תצוגה ,כדי שתראנה מקרוב כיצד צועדות
דוגמניו(; פאריסאיות .״האכזבה היתה גדו
לה,״ .סיכמה סו .״הדוגמניות של קארוזן,
להוציא אחת ,לא נראו כדוגמניות צרפתיות.״
בתצוגת־הבכורה הממלכתית ,שתיערך ב
מלון המלך .דויד בירושלים ,ושתימשך כשעה
וחצי , ,תצטרכנה הדוגמניות הישראליות ל
עבור לאורך המסלול הענק רק לכיודן אחד.
חידוש !!וסף יהיו שתי משאיות מיוחדות,
בהן הותקנו מיתקנים מיוחדים כדי לשאת
את בגדי התצוגה על קולבים .דברי ההסבר
שיוקראו בפי דינה דורון ,יתורגמו לאנג
לית ולצרפתית וישוררו באותו מיתקן בו
השתמשו בזמן משפט אייכמן ,כשהקליטה
נעשית באמצעות מקלטים טרנזיסטוריים.
במסיבת הקוקסייל שתיערך בתום התצו
גה ,צפוייה תצוגת־אופנה נוספת ,מפוארת
י לא פחות .עתונאיות האופנה מחוץ־לארץ
תתחרנה ביניהן בשמלות נשף ארוכות כש
מולן תתייצבנה נשות החברה הישראלית,
שמרביתן הכינו שמלות מיוחדות לכבוד ה
מאורע .סוזי אבן ,למשל ,רעייתו של סגן
ראש הממשלה ,הזמינה לעצמה אצל לולה
בר שמלת־נשף עם מחשוף ושרוולי שלושה־
רבעים בצבע ורוד כהה .אחרות הזמינו
במיוחד שמלות בחוץ־לארץ.
נראה שרק עוד שבועיים תישאר מדינת
ישראל בבחינת פרובינציה במה שנוגע ל
אופנה בינלאומית .תצוגת סן־לורן תעניק
לה מעמד של מרכז אופנתי.
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העומדת בראש הליגה למלחמה

בסרטן ,הוא ממצרים .אולם מעניין הוא
כיצד התגלגלה משפחתה לשם .סבה של
סוזי הוא יחיאל מיכל שטיי״״רג ,ש
עלה עם עליית הביל״ויים ,ובאמן בעבודות
עץ ורהיטים התיישב בירושלים ואחרי־כן
בנווה,־צדק שביפו .בתקופת מלחמת העולם
הראשונה עקר עם משפחתו להליופוליס ש־!
בקאהיר ,שם התרועע עם המהנדס שמחה•
אמכש ,יליד שכונת נווה־צדק ,שנשא את
בתו הבכירה של שטיינברג לאשה והתיישב
עמה באיסמעיליה ,שם כיהן כמנהל חברת־.
החשמל ליד תעלת סואץ..סוזי היא בתם ה
בכירה .ואילו אחותה הצעירה ,אורה ,ניש
אה לאלוף חיים הרצוג • .בביקורת
חריפה על האווירה של רדיפת־פירס .מת ה
שוררת בין מדעני ישראל ,יצא השבוע ד״ר
פנחס אכיכי ,מרצד ,לפיסיקה באוניבר
סיטת ירושלים ,דמות ידועה וחובב כדורגל
מושבע .טען אביבי ,בין השאר :״אווירה זו
של רדיפת פירסומת ,חדרה לכל פינה של
חיינו האקדמאיים  . . .בתחום של מדעי־הרוח
או הארכיאולוגיה ,יש לפירסומנות זו אלמנט
שוביניסטי מובהק  . . .לפי שפע הידיעות
חשיבותו וממדיו של המחקר בארץ.״ הוסיף
אביבי הגדרה למצב :״הגל הקל — גם ב
מדע״.

י ג א ל מגי ע מ א מ ר י ק ה
שנת  1964הממשמשת ובאה תביא עימד,
בכנפיה ,כבר בתחילתה ,אורח מעניין אחד:
יגאל מוסיגזץ ,הסופר הגולה ,עומד לח
זור בראשית השנה לארץ .יגאל ,שנואש
למצוא את עתידו בניו־יורק ,יביא עימו את
אשתו ,דוריס סורוקה ,ואת בנו שנולד
לא מכבר .ידידיו של יגאל מתכוננים לערוך
לכבודו נשף קבלת־פנים במועדון חומות־
עכו • .פעולתם הראשונה של חברי תא
מפא״י באוניברסיטה העברית בירושלים ,אח
רי ישיבת ההדחה של יו״ר הסתדרות הסטו
דנטים כרוך גיטליץ ,היתד ,הורדת תמו
נתו של שר־ד,חקלאות ,משה דיין ,שהיתר,
תלויה דרך קבע מעל שולחנו של היו״ר
המודח • .סרטו ד,תעודתי בן  20הדקות
של במאי הקולנוע הצעיר דויד פרלוב,
שזכה כבר לשבחים רבים ,הוצג לאחרונה
בפני ראש־הממשלה ובפני שריה,פנים .בתום
ההקרנה העדיף משה שפירא שלא לחוות
דעה על הסרט .לוי אשכול ,לעומתו,
העיר :״לא רע ,לא רע ,יש רק חסרון אחד:
יש יותר מדי עניים בסרט.״ • אגב ,פר־
לוב עומד לקבל בזמן הקרוב עוזר צעיר.
מי כ ה ש ג רי ר ,כתב יומן־החדשות של
קול־ישראל ,שיצא לאחרונה לחופשה ממו
שכת ,מתכוזן להטות את כל מרצו לתחביב
ישן — סרטים ,יעבוד במחיצת פרלוב• .
רק שתי עתונאיות באו לקבל את פניו של
הזמר הבלגי דל ,כראל ,שהגיע השבוע
לסידרת הופעות בארץ .היתד ,זו אכזבה
נוכח קבלות הפנים שנערכו לזמרים זרים
אחרים לאחרונה .יחד עימו הגיעה גם זמרת
צרפתיה צעירה ,דנים לכראן ,שהמניות
שלה עלו לאחרונה בפאריס .דניס נמוכת־
הקומה נחשבת כיום כיורשת של הזמרת
הצרפתיה ,שנפטרה לפני שבועות מספר,
ארית פיאף .היא האשד ,היחידה שאדית
פיאף הקדישה לה תשומת־לב בחייה ,ושתי
חברות סרטים ,אמריקאית וצרפתית ,מת
מודדות עתר ,ביניהן על הזכות לד,חתימה על
חוזה להופעה בסרט על חיי פיאף.
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ביררשליס .בתמונה במרכז היא נראית נש
היא עוזרת באיפורה של עידית גרשון.

בקאריירה של מתאגרף מקצועי במשקל כבד,
יצא לספרד עם אמרגנו הישראלי אריה
פיין ,כדי להתחיל לעלות שם על הזירה
המקצועית .אולם במהרה התברר לו שאין
הדבר פשוט כל כך .הספרדים ,שראו את

הופעה :״החלטתי שאני לא זמר למועדון־
לילה ויוחנן אינו פסנתרן של מועדון־לילה.״
טענותיו של זראי היו חמורות יותר .״מאר
בעת השירים החדשים ,למד אריק בקושי
שיר אחד ,ואף אותו הגיש בשגיאות .את

למה שלא זכו ישראלים צעירים רבים,
זכתה לאחרונה השחקנית הישראלית עלי
זה גור .היא זכתה לגעת בזמר הבריטי,
אליל הנוער ,קליף ריצ׳ארד .ולא רק
זאת :עליזה ,המכונה עתה בעתונות הברי
טית בשם עליזיה ,נבחרה להופיע לצידו של
קליף בסרטו החדש חיים נפלאים .מזה חו
דש היא מתאמנת עימו ועם הכוכבת השניה
של הסרט ,סוזאן המפשייר ,במחול ב
לונדון ,ואילו בחודש הבא יצאו כולם ל
איים הקאנאריים ,שם מסרט הסרט ,עם
להקת הצלליות • .דרישת־שלום הגיעה ה
שבוע לישראל מבעל מרתף הביטניקים התל־
אביבי ,הפסל אילי כן־יעקכ ,שנסע לאפ
ריקה .אחרי שהפליג לאורך הים־התיכוי עד
לספרד ,כתב איזי לידיד :״הפעם היחידה בד,
סבלתי ממחלת־ים ,היתה בברצלונה — ב
מלחמת שוורים!״ • ישראלי אחר שהגיע
עד ברצלונה ,היה שוטר המכס החיפאי ה
נוצרי רמזי עסלי .רמזי ,שהחליט לבחור

מתאגרף עסלי )ידיי׳( זזם כי־עלי ופיין בכרצלונה
;!!יח־יו!■!־!•*׳■ •

מברצלונה לפאכיס

עליזה גור )ימין( עם קליף ריצ׳ארד וסוזן האמפשייר
מלונדון לקאנארייס

ממדי גופו של עסלי ,תסכימו להציב מולו
בזירה רק מתאגרפים מדרגה א׳ ,דבר שפיין
לא ד,סיכם לו .לדעתו חייב מתאגרף ,שהיה
עד כה רק חובב ,להתחיל .להתאגרף עם
מתאגרפים בדרגה ג׳ .כיוון שהדבר לא ניחן
לו בספרד ,שם התיידד עם האלוף במשקל
תרנגול ,המארוקאי בן־עלי ,יצא רמזי ל־
צרפת • .בתוקף רב הכחישה השבוע כת
בת השבועון לאשה ,כדוריה אכידן ,את
השמועות בדבר נשואיד ,מחדש .״העורך שלי
מתנגד שאתחתן,״ נימקה את הכחשתה ,ספק
בצחוק ספק ברצינות .״חתמתי איתו על
חוזר ,שלא אתחתן במשך השנה הקרובה,
ותמורת זה קיבלתי העלאה במשכורת ".ס
אדם אחר שעסק בהכחשת שמועות שנפוצו
סביבו ,היד ,הזמר־השחקן אריק לכיא.
אריק ,שסיים לפני שבועיים את ההצגות ה
אחרונות של הוא והיא ,החליט להוציא תק
ליט מיוחד ,גייס לשם כך את דירי מנוסי
ויוחנן זראי ,שכתבו למענו ארבעה שי
רים חדשים .לאחר חילוקי דעות אמנותיים־
פיננסיים עם מנהל חברת .התקליטים הד
ארצי ,זאכ לוין ,נפל רעיון התקליט ועלה
רעיון לבנות סביב השירים החדשים תוכנית
שלמה ,שתוצג במועדון־הלילה עומר כייאם,
בלוויית הפסנתרן־המלחין עצמו .ההופעות ה
ראשונות במועדון היו כישלון חרוץ .למ
רות השתדלותו של אריק — נשאר לתוכנית
שם רע .לאחר שבוע הפסיק אריק את ה

שאר התוכנית הרכיב אריק משירים ישנים
ונדושים ,שעל חלקם אפילו לא סרח להודיע
לי לפני ההופעה .התכוננתי למופע עם אריק
שווה בשווה — ולא להישאר בצל כפסנתרן
מלווה,״ הסביר זראי.
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פ שו ק׳ ה ש בו ע
• ח"כ מפא״י אכרה ם הרצפלד,
בתשובה להצעת ח״כ אגודת־ישראל ,להעניק
יותר תשומת־לב לתוכנית התפלת מי־הים
של אלכסנדר זרחין :״כאילו הוא יודע מי
זה זרחין ,או שראה אותו בעיניו ,או שראה
את התוכנית  . . .רבותי ,אני מצביע בעד
כולם! אני מצביע בעד העננים ועננים אלה
הם מים.״

• מועמד לשר כלי תיק עקיכא
גוכרין ,בתשובה לשאלה למד ,מקפחים
אותו :״אין כוחות כאלה שיקפחו אותי!״

• כתכ-העת האמריקאי ״לייף״,
על שרת־החוץ גולדה מאיר :״מלכת יהודה
השלישית אחרי איזבל ושלומית.״
• הכמאי פיטר פריי  :״אם אינג-
מאר ברגמן יכול להרשות לעצמו לחיות
מפוצל בין הקולנוע והתיאטרון ,גם אני
יכול להרשות זאת לעצמי.״

19

