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! בפריז אופנה תצוגת

 בחן נעו התצוגה מסלול על
 קלילות צמרת דוגמניות מקצועי

 הביע הנוכחים קהל ומקסימות,
 לשגעונות הגלויה התפעלותו את

האופנה.

 דגמי של הלואי אביזרי
 ההצגה את ״גנבו״ התצוגה
מבוטלת. בלתי במידה

חרו ״טופז תכשיטי אלו היו
 בצורת האופנתי״ וה״כוכב טים״
כוכב. דמוי טופז

גבירתי! כן

 החדיש האופנתי השגעון זהו
באירופה. ביותר

משו מ״זהב ועגילים תיליונים
חרוטים״. טופז באבני בצים

 חרוט״ ״טופז הקרוי התכשיט
 האומנותית בשלמותו מקסים

המעודנת.

 אבן בפנים מבוצעת החריטה
 מעודנים ציורים בצורת הטופז,

 חדיש סגנון הנושאים וקלילים
עתיק. בסגנון משולב

 ע״פ המיוצר החרוט״ ״הטרפז
 באירופה, מעודנת אומנות עבודת

ל ומתאים מקסים מקורי, תינו
צב בגלל המלבושים, צבעי כל
הניאוטרלי. עו

 ״הטופז לו מתרפק זו מסיבה
 נשים של צוואריהן על החרוט״

 באק־ ומקשטת רבות, אירופיות
ה של אוזניהן את סטרוגנטיות

הטעם. אנינות נשים

 החרוט״ ש״הטופז ספק, אין
 אופנתית וגישה טעם טוב מגלם

מ תושפע לא אשר מובהקת,
 תמיד ותשאר האופנה, תמורות
לה ניתן — והעיקר באופנה,

המוב בחנויות בארץ, גם שיגה
זהב. תכשיטי של חרות

אנשים
עצמית הלקאה

 עומד בן*גוריץ, דויד הסינימה, שונא
 לא הצהיר כידוע, בקולנוע. השבוע לבקר
 כבר הזה העסק את מחרים הוא כי פעם

 זה יהיה שלא היא האמת בשנים. עשרות
 זה קטן. הקרנה אולם אלא אמיתי, קולנוע

טל סרטון אלא אמיתי, סרט יהיה לא גם
 היתד, החרם, להתרת שגרם מה ביזיה.

 הוא בסרטון הראשי השחקן כי העובדה
 המוקדש בריטי סרטון זהו עצמו. ביג׳י

 האחרים וגיבוריו סיני-סואץ, למלחמת לעשור
 אנתוני ןןבד-אל-נאצר, גמאל הם

 ביומון • השאר. וכל מולה גי אידן,
 רשימה התפרסמה דבר, ומפא״י, ההסתדרות

 מרכז חבר הוא הלא ״יותם״, בחתימת
הרשי בעל דרש אברך. ישעיהו מפא״י

 לידיים המדינה הנהגת לפיד את להעביר מה
 מיועציו אחד כך על העיר יותר. צעירות

 אשכול. לוי ״מיסכן ראש־הממשלה: של
 הוא כאלה, דברים לקרוא צריך שהוא רק לא
 • הזד״״ העיתון גדעונות את משלם גם

 הצעה ספיר פינחס שר־האוצר כשהציע
 שיסע מס־הכנסה, לענייני הנוגעת בכנסת

 פרלשטיין: שלמה גח״ל ח״כ אותו
 קודם הצעתי שאני ההצעה בדיוק זוהי ״הרי

״ כן...  טוב פאטנט זה ״אם השר: ענה ל
 המפד״ל ח״כ וכשהעיר • תמלוגים.״ תקבל

 נזהרת אינה הממשלה כי חזני, מיכאל
 סומרפין, בפרשת כמו ערבויות, במתן
 בזזעדת־ חבר עצמו הוא כי ספיר לו הזכיר

 חזני קרא הערבויות. את שאישרה הכספים
 אל גם מכוונים היו שלי ״הדברים ממקומו:

 כך על השיב ועדת־הכספים.״ כחבר עצמי,
 השנה: פסוק להיות הראוי בפסוק ספיר
 חייב אינני ביחידות. עצמי את מלקה ״אני

 ח״ב כשדיבר • בפומבי.״ עצמי את להלקות
 תקנון על במליאה נכון יצחק רפ״י

ו הדיבור שטף את לרגע הפסיק הכנסת,
 ושמואל הכהן דויד מהח״כים ביקש

 את נימק הוא לדבריו. יקשיבו כי שורש
 המערך נציגי שני כי העובדה בציון בקשתו

 שומעיו. מקהל אחוז עשרים בדיוק הם
 של עבודתה סדרי על בדיון נכון: היה וזה

בסימפו • ח״כים. עשרה רק נכחו הכנסת
 האוניברסיטה בשלוחת השבוע שנערך זיון

המשתת כל כי התברר בתל־אביב העברית
ב החסימה אחוז להעלאת מתנגדים פים

רובינ אמנון העתמאי לכנסת. בחירות
 מיועדת ההעלאה תוכנית כי קבע שטיין

 הכוח בפני לחסום כדי ובראשונה בראש
 הבאות. בבחירות לכנסת הדרך את החדש

 ריפ״ (״קובה״) יעקב לשעבר, ד,ח״כ גם
 • לתוכנית. התנגדות הביע המפ״מי, תין

 ששי בליל התכנסו ירושלים של ומי המי כל
 (למתמטיקה) הפרופסור של בביתו האחרון
 היו■ מתל־אביב אורחים גם פוגל. שאול

 היתד, טובה, ירושלמית מסיבה בכל וכמו
חרי מילוליות בהתנגשויות משופעת זו גם

 לו רב מנוסי דידי הפיזמונאי • פות.
 ואילו עומר, דן הסופר עם קולני בשקט
 חריף לשוני דו־קרב התחולל אחרת בפינה

 הצייר־ לבין אברמסון מתניה הפסל בין
המריבות: רקע צבר. שמעון סופר־משורר

 המחזמר, משחקני כמה של במוחם צץ רעיון
 שבנה המסובכת, המיכנית שהתפאורה לאחר
 לפגוע הספיקה כבר נכון, אריה הצייר
 פועלי ושני הרקדנים שני אל אנשים. בכמה

 של המוקדמים בשלבים שנפגעו הבמה,
ה הצטרף התפאורה, מעל כשנפלו החזרות,

 שנקע שמר, דן ההצגה, מנהל גם שבוע
 הגבוה מהגשר הוא אף שצנח שעה ידו את

ה למעריצי • התפאורה. במרכז הניצב
ב :הולידיי ג׳וני הכמעט־מתאבד זמר

 בשעה לינואר, בשלישי (בדיוק הבא שבוע
 כף תדרוך אחר־הצהריים), וארבעים ארבע
 בלוד. בנמל־התעופה הקודש, אדמת על רגלו
 סיל* אשתו, בחברת קפה בוודאי ישתה הוא
 את קלה שעה כעבור וימשיך וארטן, כי

המוע — מאנדי׳ס • לטהארן. שלו הטיסה
ה נפתח — בישראל אקסקלוסיבי הכי דון

 שבע, מהודר, המון לקול בתל־אביב, שבוע
 ידי על לשם שהוזמן וידוע, חשוב מכובד,

 רייס־דייוויס־ מאנדי המקום, בעלת
 נשלחו המעוטרים כרטיסי־החבר שאולי.

 תל־אביב של ומי המי לכל בדואר מראש
 תחילת בסימון שעוצב המקום, והסביבה.

ה מיטב את הפתיחה בערב כינס המאה,
 האופנה. בגדי במיטב ישראל, של חתיכות

 שחורה; תחרה בשמלת מאנדי למשל, כמו,
 יצחק האדריכל (אשת רפפורט תמי

 קריאות שסחט אפור מינק במעיל ישר)
לונ כסף בשמלת יריכ זיוה התפעלות;

 ועוד לוי־שפירו ז׳אנט הדוגמנית דונית;
 במידרכה, שהצטופפו הרבים המוזמנים ועוד.

 מהנהלת פיצוי, קיבלו בפנים, מקום מחוסר
 >• משובחת. שאמפניה בצורת המועדון,

 מן לסיפורים לב לשים לפעמים גם כדאי
 אנשים על המתהלכים הערבית, העתונות
 למשל, כמו, מרתק. די זה ידועים. ישראלים

 באל־אהרם שבועיים לפני שהובא הסיפור
 להשכלה, האמריקאי המכון במת על המצרי:
 מחזה הוצג הדומיניקנית, הקהיליה בבירת
בני שם, הישראלי השגריר של עטו מפרי
 מאשר אחר לא המחזה את ביים ורון. מין

 בו ומתואר מדינה, באותה בריטניה שגריר
 בארצות־הברית המתגור דומיניקאני גיבור

 ולהנהיג למולדת לחזור עמו על־ידי והנקרא
 הזר. הכובש מן ששוחררה לאחר אותה,

 במה יודע אינו ומתלבט, מהסס הגיבור
באמרי מנהל שהוא ההוללות בחיי לבחור:

 עליו שהטיל בשליחות או הצפתית, קה
 ה־ מדוזת כך — מחזה באותו אגב: העם.
 השגריר אשת גם משחקת — ד,מיצרי עתון

הגירו מעיר גרושה מגלמת והיא הישראלי,
רינו. — האמריקאית שין

★ ★ ★
השבוע פסוקי

על אשבול, לוי ראש-הממשלה •
ו שבאו מדינות ״היו בינלאומיים: יחסים
 טוב!׳ בחור אתה ,אשכול, שכמי: על טפחו

. . שמחתי.״ .

על ספיר, פינחס האוצר שר •
 ״יש סומרפין: פרשת את לחקור הדרישה

לחקור?״ מה

״מדב לסקוב: חיים רב-אלוף •
ב יש — הלאומית העוגה חלוקת על רים

צנים!״ קושי

מנדי אצל ההמונים
׳— וידוע חשוב מכובד, שבע, מהודר,

מסי באותה אגב: • חריפים. משקאות עודף
ב מיוחד קשת סילכי טוטו נערך בה

 התכוונה למי לנחש ניסו המשתתפים מינו.
ה יפה שנקראה בהארץ, האחרונה בכתבתה

ש יפה־נפש, רוח איש בה מתואר נפש.
 איננו הוא הזהב. בשביל ״הולך תמיד

להת או להסכים לא מקפיד הוא מיליטנטי.
.מישהו או למשהו לגמרי נגד .  כל עם .

 לו יש מאושר. אדם שהוא מרגיש חרדותיו
 כנות. דיעות מהבעת יפה להתפרנס המזל

ומוס טוהרו על לשמור כדי לו משלמים
 לאבד כדי כסף המקבלים כאלה שלא ריותו.

 הגדול הקולות במספר זכה ומי אותם.״
 כמובן, זהו, גורי. חיים המשורר ביותר?

ניחוש. סתם
★ ★ ★

גיבור שד הולדות
 בקבלן־ שפוגע דבר לא זה שמיתון מיתון

 בעיקר קפלן, (״תחש״) נחום כמו זוהר
לידיד מפוארת מסיבה לעשות צריך כשהוא

פדרמן. יקותיאל של בתו אירית, תו

כפתיחה לוי ז׳אנט
מיתון־שמיתון —

אבי עשרים מלאו לאירית לחגיגה: הסיבה
 נערכה אחרת הולדת יום מסיבת • בים.

ש מוסינזון, יגאל למחזאי גם השבוע
 יום־ חל במיקרה החמישים. לשנתו נכנס

 קזבלן, המחזמר של הבכורה ביום ההולדת
 צויין היום אותו מולידו. אביו הוא שיגאל

 איר־ • מנצרת. ישו של ההולדת כיום גם
 יקרא הוא — בישראל לצוץ עומד חדש גון

ה־ קזבלן. נפגעי אירגון שפירושו: אנ״ק,

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בהקדם. אותו
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