
מנדיהורים כיבוד
 כור* אבא את תמיד, כמו וילד, ימים שלשה של בהצגות־הבכורד, לראות שציפה מי

 בהצגת־ כי התאכזב. הקטן, בורשטיין מייל, ואת בורשטיין, אמא את שטיין,
 צמוד לגמרי היה לא בורשטיין מייק אחרת, הצגת־בכורה בכל כמו שלא הזאת, הבכורה

 ועטופה הפנים על נמשים מלאת יפה, ג׳ינג׳ית בחורה עם לבד היה הוא ולאמא. לאבא
מיני־מעיל. של באורך דיור, תוצרת נהדר, פרווה במעיל
 רמון רינה ואת אחת, כל עם לצאת לו מרשים לא מייק של שההורים מזמן כבר ידוע

כך. בשל לעזוב נאלץ הוא למשל, העיתונאית,
 למצוא עשתה היא ומה ברינה, שאין הזאת בבחורה יש מה לברר מאוד מעניין היה לכן

בורשטיין. ואבא אמא בעיני חן
 לבעל נשואה היתר, סתם היא קרן, ',יידית שמה מיוחד. דבר שום עשתה לא היא ובכן

 — זוכרים? אתם — אחד יום דדמנדבסקי. יורם בשם רגיל מאהב לה והיה רגיל,
 הפך יפה־התואר הצעיר והמאהב בו, וירה שלה, המאהב על התרגז שלה הרגיל הבעל

מנהל גלגלים, לכסא צמוד הוא ברעננה. נכים במוסד עכשיו נמצא חייו, לכל למשותק

ק ׳-׳ ״ <׳•*י*י*ףץ

ה ר הו ט ה
ת לי יש שו שיער חד מנ על־ מסמרות־

ה ברגע דייויס. רייס די  לי נודע הז
לה, עדיין שהיא תו שום ב א מ מ א  שלה שה

ה מרשה לא תר ל ם על לוו לי תו ב הללו. ה
א היא ת ל ה הב ד חי תה. הי ח שפ מ  יש ב

ש עוד לה ת. חמ חיו ת כולן א לו תו ה. ב מו  כ
הן גם א ל מ א מרשה. לא ה

ה כידוע שהיא מנדי, אבל ר חו  יפה ב
ערת מאוד, סו ה עם מאוד, ו  רצון הרב

ה לא וכוונות, טוב שאת יכול  כך כל ל
ת זמן הרבה ה. המצב א הי הז ה זו ב סי  ה
חרון שבזמן א ה יש ה הב. ל א א מ הצ הי
ה ח תו לעשות כמעט לי עניי מיני כל אי

א נים, ה לול תערב א בכך ה מ א ב שלה ה
אחרון. רגע אז ה א לבגוד, נעים לא ו מ ה
ה ומנדי נרצח, מנדי של הב מ שי א  בכך ה
ה. את מ א

ה ואני  חשוב פרט עוד לכם לספר יכול
ד עצוב פרט נודע. לא שעדיין אחד, או  :מ
ה מנדי ת א ם שחייה ר ם, אינ ת ולא חיי נו

א ברירה לה רה ת אל לו ת ת ל  על עצמה א
חבל.
ה זה ם קר ם הראשון. ביו ת א שבים ו  חו

א מ א  וכלל כלל כך! על הצטערה שלה שה
ה אפשר להיפך, לא. ה, לשמוע הי ת ב או

תו ם, או שהיא היו מדת כ ה על עו מ ב  של ה
ן טרו א תי ת : וצועקת האנגלי ה ב ה  שלי ״

ה ת ה, מ ל תו ת ב ה שלי הב ת ה. מ ל תו ׳,ב
שה מין, ק א ה ה לא זה כל אבל ל ר  ק
ם, א בחיי אטרון, אל ה ומנדי בתי ת ל־ זכ

ת הרבה הכי או שו ת ת או חי מ ב כפיים, ו
ה ת הו של הצגת־בכורה או חז ה, של מ ק ר  לו

ת ה, ברנארד בי ב־ השבוע שנערכה אלב

קה, מרי ציוני־א ת־ שום בי ה שהיא מ ת  הי
ם משכנעת הכי ל ד מכו קי תפ  הניכבד ב

ד שלה, קי ה. תפ ל תו ב עובדה. ה

איתר,. להתחתן עומד גם שהוא אומרות והשמועות המוסד, אחות עם רומן
 מהאופק לגמרי שנעלם מבעלה, התגרשה היא דבר. שום עשתה לא עידית מזה חוץ

 בבית בגדים בשותפות, דודה, עם יחד וקנתה באל־על, קרקע דיילת בתור עובדת הישראלי,
האמור. המעיל־המיני את ביניהם דיוו, של האופנה
 ולמרות גרושה, שהיא למרות כי גברים. הרבה עם יצאה לא היא מקרה אותו מאז
שלה. מהבעל־לשעבר פחדו כולם יפה, שהיא
 שהם להודות מוכרחים מייק. של ההורים בעיני חן למצוא כדי עשתה שהיא מה כל זה
הללו. ההורים הרבה, דורשים לא דוזקא

הוווסים מסיבת
המרצפות, על להם מטיילים כשאנשים

 הארץ ברחבי אבני־שפה על או המדרכות על
 עושים הם חשוב מעשה אידה יודעים לא הם

 הצליחו הם שלהם הטיולים בעזרת כי בזה.
 המפעל בעל אקרשטיץ, צב* את להפוך

 האנשים לאחד ואבני־שפה מדרכה למרצפות
בארץ. העשירים

 מדריכת נהנה אקרשסיין צבי רק לא אבל
 נהנים הארץ. אנשי של ונעליהם רגליהם

 א״ר* גיורא היפהפה, נו1 בעיקר מזה
גידי. היפר,פיה ובתו ־בטיין,
ב הוריהם של בווילה גרים ונילי גיורא

 פרטית סירת־מירוץ להם יש תל־אביב. מרכז
ת בכינרת, ת מכוניו רו/ פרטיו אומ עוזרת, בג

 חביבים ילדים ששני מה כל מבשלת, גנן, נת,
צריכים. ומפונקיס
ת כל בעזרת ת והגנניס האומנו  הללו והגננו

 לשאת כדי מתאים לגיל סוף־סוף גיורא הגיע
 שבת, שולה תהייה אשתו אשה. לעצמו
 אמנם שבאה וחצי, 18 בת צעירה חיילת
 להסתגל מתכוננת אבל עשיר, פחות מבית
החדשים, לחייה מאוד מהר

 רגיל דבר היא בן־עשירים של חתונה
 אקרשטיין גיורא של החתונה אבל מאוד.
 מבטיח הוא כן רגילה. לא לגמרי תהייה

 לערוך התכונן הוא שלפניה ביום כי לפחות.
 שראתה ביותר הגדולה ממיבת־הרווקים את

הזאת. הארץ
ב מאוד נפוץ מינהג זה מסיבת־רווקים

ש נהוג והפחות־עשירים. העשירים חוגים
 על ע משפ רווקותו את לאבד העומד הרווק
 חגיגה לכבודו שיארגן ביותר הטוב החבר

מין שמחה,  והחברות החברים כל את ויז
האבידה. את לבכות לו שיעזרו
 בארץ הזה במינהג שהחל הראשון האיש

 לדייל מסיבת־ענק שערך הירש, פוק״ היה
י אל־על א ל, פ ו ל, א כ א ג ל .62 בינואר ק
 הדיילת עם אוסקאר התחתן המסיבה מחרת

. ה י י ח  יש לזוג נשכח, כבר הכל עכשיז ת
היטב. נשואים עדיין והם וילדה, ילד

 מיני כל ניסו הזאת הגדולה המסיבה אחרי
ת לערוך רווקים־של־הרגע־האחרון צנו מסיבו

 לרמה הגיע לא מהם אחד אף אבל ינתר, עות
הירש. פנקה מסיבת של

ה הרמה את לעבור גיורא מבטיח עכשיו
ל שעם בטוח הוא זאת.  זה לו שיש הכסף נ

תון ועם במיוחד. עליו יקשה לא  שיש המי
 וצמאים רעבים חברים המון יבואו בטח לנו,

.62ב־ משהיו יותר

הבודד הזאב 8
 השחקנים־זמרים אחד הוא לדי לולי"
 לא פעם אף הוא בארץ. ביותר הצנועים

 לא ברחובות, צועק לא מיותר, רעש עושר,
 צעירות. ילדות מרגיז לא לשכנים, מרעיש

 כשאוני־ ושותק לשיר, לו כשאומרים שר הוא
 מאוד מפליא היה זה ולכן לשתוק, לו ר־פ

 לריב התחילו ישראלים תיאטרונים כששני
שלו. שכולו סוען אחד כשכל קשות, עליו

 לו שיהק הוא זה. בכל אשם לא לוליק
ה בהצגה אחד, לאף להפריע בלי בשקט,

 הוא שפתאום עד המקור, בתיאטרון קטנה
 השיר־ד,שלאגר את שם ושמע הרדיו את פתח

 מלמאנשה. האיש מההצגה קטנטנה ציפור
 הכל את לעזוב החליט בשיר, התאהב הוא

 ובאמת אותו. לשיר כדי הכל את ולעשות
ל קיבל היא דבריו ולפי הכל, את עזב הוא
תיאט אבל שיחק. בו מהתיאטרון רשות כך
 משפט, נגדו הגיש אחרת, סבר המקור רון

 התיאטרונים: משני קרה לוליק יצא וכתוצאה
 רק מלמאנטה. בהאיש להופיע הורשה הוא

,.ובר,צגת־ר,בכורה ימים עשרה במשך
 בכלל מעורב לא והצנוע השקט לוליק

ה ר,בור,ימיה התל־אביביים. ד,בור,ימה בחיי
עטרי. יונה זוהי התידד שעמד, יחידה

 הברות, לו ואין חברים לו אין הכל. זה
הבודד. הזאב לו וקוראים

 הכיר הוא בדידותו, למרות זאת, בכל
 לא אמריקאית בחורה שניט שמונה לפני

ס*זי. בשם נשואה, זה לעומת אבל עשירה,

 שהסתובבה בשעה באילת אותה הכיר הוא
 שקראו סטודנטים שני עוד עם יחד ושרה שם

הנודדים. להקת לעצמם
 אז היתר, והיא בודד אז היה שהוא סימן
 לפני אבל אליה. לב שם לא הוא נשואה,

 התאומים, בדיסקוטק הופיע כשהוא שנה,
 היתד, היא הפעם פעם. עוד בה פגש הוא

 פחות להיות מתכונן כבר והוא נשואה, פחות
להתחתן. אולי החליטו הם ולכן בודד,

 פחות אמנם היתר, שהבחורה היא הצרה
 גרושה. לגמרי לא עדיין אבל מקודם, נשואה

 חוקיים, בגירושין מבעלה אמנם התגרשה היא
 בהם, מכירה כך כל לא העברית הרבנות איל

רפור רב בידי חתומה לה, שיש התעודה כי

 באמת שהיא בטוחה לא הרבנות ולכן מי,
יהודיה.

 קיבל התיאטרונים במשפטי פסק־הדין את
 יהדותה עניין את אבל עירעור. בלי לוליק

 מתכונן ד״־א כך על לא. בבר כוזי של
הגבוה. בבית־הדין — לערער

המיס
וטעים

 הפוקד הקשה בחורף מאד קר לכולם
 קפלן (״תחש״) לנחום רק עכשיו. אותנו

חם.
 הזאת ובווילה בהרצליה וילה יש לנחום כי

 לו שיש רק ולא מרכזית. הסקר, גם יש
 שם לו יש אלא מרכזית, הסקר, עם ווילה

ת מיני כל גס ת צעירות בחורו ה ,18 בנו
תו, לבקר באות  צעירות שבחורות רק ולא או
תו לבקר באות תו לו שיש אלא או  גם בבי
חדי הקרנה ומכונת בסלון סינמסקופ מסך
ביותר. שה

האח השישי ביום אז די, לא זר, כל ואס
ת הבחורות כל את תחש לקח רון מו  החמי

, ת ו ר עי צ ה א ו בי ה ן ו ת ו , אל א תו ל י ק ו סי ה  ו
ת, ההסקה את להן  נם להן וסידר המרכזי
 בפני והציג וחמימים, צעירים בחורים כמה

 קורטיס טוני ז״ל, מונרו מרילין את כולם
ב שלו, הסינמסקופי המסך על למון, וגיק
וטעים. חמים סרט

וזעיתלמות
ת טענה מזמן בבר י ר י מן, א ר ד בתו פ

ד של והמבוקשת העשירה א תי ד ק ־ י ר ד  פ
מעניי ולא גהמדים לא בארץ שהגברים מן,
 גברת, עם להתנהג איך יודעים ולא נים

 עם להתנהג איך יודעים לא הם וביחוד
פדרמן. גברת

 שישי ביום דבריה. את הוכיחה היא עכשיו
שנ למשך הארץ, את לעזוב מתכוננת היא

השתל היא: הרשמית הסיבה תמימות. תיים
 כדי לה הדרוש יחסי־ציבור, במקצוע מות

 בעסקיו. לאביה לעזור
לעיל. ראה :רשמית הלא הסיבה
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