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 עוסק. הוא ותרבות אמנות בענייני רק לא
 המפוארים הרובעים באחד למשל, בלונדון,

 כולו אכסקלוסיבי, מלון לו יש העיר, של
 העתונאית של מידידיה רבים • שלו.

 כי הידיעה, לשמע הודאגו קשת סילבי
 מאחת שנפגע בהן־צידון, שלמה הח״ב

 נגדה להגיש מתכונן בהארץ, מכתבותיה
 כך, על אותה כששאלו משפטית. תביעה
 שלי היחידה ״הדאגה אחת: תשובה קיבלו
 האם בו: אלבש מה — הזה למשפט בקשר

ש או לי, שיש מהחליפות באחת אשתמש
 מה זה זה.״ לצורך חדשה חליפה אזמין

 האחרונה השמועה • עצמי. בטחון שנקרא
 רודן זיוה לים: מעבר לארץ שהגיעה

 המאושר אמריקאי. לשחקן להינשא מתכוננת
 יש טקסאס. ויליד צעיר בלונדי, גבוה, הוא

 לליגה שייך לא הוא אחד: חיסרון רק לו
 לשניה אלא הוליבוד, שחקני של הראשונה

 שהאיש השמועה, אומרת ועוד לשלישית. או
 על שהתבשרו מאלה בישראל עצוב הכי

 נע־ אמרגן הוא ובאה הממשמשת החתונה
בן־אב. דני רות־הזוהר

הגלימה
ת חני ה ו
בשבו בציור ולהנצחה נילהבות, לביקורות

 ציור), (ראה פאנץ׳ המפורסם הסאטירי עון
 עטרי יונה הקאמרי שחקני שני זכו

 בשלמה בתפקידיהם גורליצקי, ואילי
 הפרדסים עיסקת • הסנדלר. ושלמי המלך
 עד אלץ יגאל שר־העבודה את רדפה

 ללנינגרד, בדרכו בפאריס, בהיותו לחו״ל.
סטודנ עם ותשובות שאלות בערב הותקף

 צמרת אנשי של העיסקה על ישראליים טים
 השר מן ביקש השואלים אחד ההסתדרות.

 של הביקורת ועדת השהתה למה הסבר
 השיב המסקנות. הוצאת את ההסתדרות

 הגיליון את עדיין קרא לא ״השואל אלון:
 אותו, קרא אילו הזה. העולם של האחרון

ה מיסודה.״ מופרכת שאלתו כי יודע היה
 שר־העבודה ואילו בצחוק, פרצו מאזינים
 ליום־יומיים, אורחים מלבד • קמעה. הסמיק

קבע. של ישראלים גם בפאריס נמצאים

 תמיד שלא תיק, גדי הצייר הוא כזה אחד
 החל החודש דווקא. מציוריו פרנסה מוצא

 בבירה המופיע המוסקבאי בקרקס לעבוד
 — במה נער הוא שלו והג׳וב הצרפתית,

 ארגזים מביא סולמות, מכנים חיות, מוציא
 עם תיק התיידד עבודה כדי תוך וכו׳.

 כששאל פופיב. המפורסם הרוסי הליצן
 תמה בישראל, פעם כבר ביקר אם אותו

 ישראל?״ זה איפה ישראל? ״ישראל? פופוב:
 מאג־ החליטה 19ה־ העצמאות יום לרגל •

 באי את לכבד די־רייס־דייוויס־שאולי
 לקוקטיי־ בינלאומי במדריך שלה הדיסקוטק

 העמודים 64 בן המדריך בעריכתה. לים,
 קוקטיילים עשרות על פרטים פרטי מכיל

 גם מנדי פחות. וידועים יותר ידועים —
 כמו: מקוריים, שמות מהם לכמה המציאה

 הגלימה בומבה, ינוקא, השטן, בת אחותי
 מי ועוד. ביצים בלבול מנדים, והחנית,

 הרם בשם בקוקמייל למשל, שמעוניין,
 נטפים 3 ברנדי, גרם 50 לקחת חייב אותי,
קו פרנט־ברנקה, נטפים 3 קירסאו, ליקר
 לגביע, זה כל את להכניס — סוכר ביית

 כך אחר לאורחים. ולהגיש שמפניה להוסיף
מזה. ייצא מה ולראות לחכות רק צריך

קי סו פ
השביע

אשכול: לוי ראש־הממשלה •
 ימים תוך מוגבל מילואים גיוס ״השלמנו

מבוגר.״ לעם כיאה וצווחה, פרץ ללא אחדים,
 הציונית. ההסתדרות נשיא •

ב היושב ״לעם גולדמן: נחום הד״ר
טובים.״ עצבים ציון
 אחדות־העבודה: יומון ״למרחב״, •
 מתגלה — הבטחון מצב שמחריף אימת ״כל

שחו בדיחות הזה: העם של האמיתי חוסנו
 פסימיזם משעשעות; היו אתמול שאך רות

 עובר היה שלשום תמול שאך ראוזתני
 קשיי על כיס, חסרון על בכיות לסוחר;
 נאלמו אלה כל — אבטלה ועל פרנסה
פתאום.״ ונעלמו

 שלום, גרשום הירושלמי הפרופסור
 מיסטיקה על העברית באוניברסיטה המרצה
 הצליח איך השבוע סיפר וקבלה, יהודית

 הגרמני. הקיסרי בצבא משירות להשתחרר
 לפתע צעד הראשון, במיפקד ועמד כשגויים

 האחראי הסמל מן וביקש קדימה אחד צעד
 הסמל לגנרל. אישי מכתב שיעביר עליו
 הוא כי לתומו סבר בחשדנות, בו הביט
 על חזר שלום אולם בדעתו. שפוי אינו

 במכתב שנתמלאה. עד ושוב, שוב בקשתו
כפתו מדיו על לתפור רשות ביקש לגנרל

 קרא הגנרל מצדפים. עשויים מיוחדים רים
 לשחרר ופקד ופעמיים, פעם המכתב את

 בכנס * המשוגע״. ״היהודי את מהשרות
 תפסה, רפ״י, שערכה פיתוח מעיירות נציגים
 הישוב בקרב הילודה הגברת שאלת כמובן,
 נזרי, איטר כשהזכיר נכבד. מקום היהודי

 שמונה, קרית של המקומית המועצה יו״ר
 שיסע ילדים, תריסר היו אבינו לאברהם כי

 היו ״אבל כן־גוריון: דויד ח״כ אותו
 כשהגיעה השבוע '9׳ נשים!״ ארבע גם לו

 יעי האנגלית כותבת הסופרת ללונדון
 על לעתונאים. קצר ראיון נתנה דיין,
 הוא אמרה: דיין, משה ח״כ אביה,

ב • סוציאליסטית.״ ממדינה סוציאליסט
 אכיכה לעתונאית עשו בתל־אביב מסיבה
 שהיה מי הראל, איפר עם הכרה סטן

 ישראל. של במעלה הראשון השי״ן־בי״תניק
 פלטה הצדדים, מכל אותו בחנה אביבה
 סימפאטי יותר נראה הרי ״אתה לבסוף:
ובי קצת התרגש איסר בתמונות!״ מאשר

 ואמרה: קצת נבוכה העתונאית הסברים. קש
״ובכלל ״העיניים, . .  ״אני הראל: השיב .

 חושבים מאשר נחמד יותר הרבה באמת
 זה.״ את יודעים הרבה לא אבל עלי,

 להעיד יכול הבמה אמנות של כוחה על
 ג׳ורג׳ הבריטי, שר־החוץ הבא: הסיפור

 במחזמר לחזות רעייתו בלחייית בא כראון,
 עם בלונדון. בהצלחה המוצג הגג, על כנר
 אל היהודיה אשתו עם ניגש ההצגה תום

 חיים את לראות כדי הקלעים, מאחורי
 עוסק יומיים ״מזה הראשי. הגיבור טופול,

 בדאון אמר התיכון,״ הממרח בבעיות אני
 אנשינו עם משוחח אני הזמן ״וכל לטופול,
 הדבר שהיא רק לא הזאת, ההצגה באו״ם.

 היא אלא חיי, בימי שראיתי ביותר המרשים
מכל יותר ישראל, בעיית את בעיני המחישה

 רוכשות מסעדות וכמה כמה • הדיונים.״
 למשל, רונן, אצל פוליטי. גוון לאט־לאט להן
ב לאכול נוהגים תל־אביב, עיריית ליד

 פרס תמונת בגלל אולי רפ״י. אנשי קביעות
 פרס של לבבית הקדשה עם ובן־גוריון,

 בצנחנים. שרותם עבור המסעדה, לבעלי
 שר־ הוא מרפ״י שלא אחד דופן יוצא

 כלל בדרך האוכל ספיר, פינחס האוצר
 בירושלים • פעם. כל סטייקים שלישיית

 להוות ציון, בכיכר הראל, מסעדת החלה
ארו ליד שם, המפד״ל. של יומיומי מרכז
 שר־הפנים מתכנן למהדרין, כשרות חות

 את עמיתיו עם •טפירא חיים משה
הדתית. המפלגה מדיניות

השיר
השלישי

 חתן עגנץ, ש'יי הסופר גילה סוף־סוצ
שלו: המהוללת הכתיבה סוד את הנובל,

 דיו כך אחר נייר, קונה אני ״תחילה
 שייך אחר גילוי • כותב.״ אני כך ואחר

 כי הודתה, היא ירקוני. יפה לזמרת
 מן פוחדת עדיין היא הרב, נסיונה למרות
 בשיר רק להתחמם מתחילה ״אני הקהל.

 שואלת אני ״אחר־כך סיפרה. השלישי,״
 במקום, המלצרית את או המלתחה, נערת את
 שהן במה מתחשבת אני בסדר. הייתי אם

 על משהו לי מעירות הן אם לי. אומרות
 טובה בשורה • משנה.״ מיד אני הופעתי,

 הפליבוי מאנגליה עימו הביא ישראל לאמני
 סמל. עדי תל־אביב, של האינטלקטואלי

 גילה לתל־אביב, לונדון בין ונד הנע עדי,
ה האמרגן אפשטיין, ובריאן הוא כי

 הקמת עתה מתכננים החיפושיות, של נודע
אירו לכוכבים בינלאומית אמרגנות חברת
יש בכוכבים גם השאר, בין שתטפל, פיים,

כי מספרים עדי של מכריו אגב: ראלים,

״ כ״פאניך עטרי ויונה גורליצקי אילי
נילהבות ביקורות

םזש1א
ארבע
נשים

 חודשה ב^ישדאד דני ד3חז
וחציוהווו אשוזו ל1שוויחתו מהאוץ־אחד׳ וצאת

1 1 1 1 1 1  ואישתו־ בן־ישראל דני 1
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שנים. שלוש לפני בחיפה שנערך נישואין :

שוט שני אותו תפסו פתאום בחוץ־לארץ, !
ארצה. אותו והשיבו רים,

 הם בן־ישראל?״ דני הזמר אתה ״האם
מ צו־עיכוב־יציאה נגדך ״הוצא אותו, שאלו
הועילו לא הרבני.״ בית־הדין על־ידי הארץ

 את לעזוב נאלץ הוא טענות. שום לדני
לתל־אביב. לחזור המטוס,
 הוא בצהריים קרה. מה הבין לא הוא
 לנסיעה, ברכתה את קיבל מאשתו, ניפרד
 להופעת בזמן להגיע כדי למטוס ומיהר

בוינה. למענו שהוכנה טלביזיה
 אשתו מיהרה הפרידה, לאחר מיד אבל

ל פוחדת שהיא וטענה הרבני, לבית־הדין
 שהתכנסה בית־הדין ישיבת עגונה. הישאר

 צו־ הבעל נגד הוציאה זה, לצורך במיוחד
מהארץ. עיכוב־יציאה

 בזכות מזמן לא התפרסם העולה, הזמר
 נגמר, הרומן שני. שושיק עם שלו הרומן
 לחשוב היה ואפשר לבעלה, חזרה שושיק

 חנה, אשתו, לא. אך אשתו, אל יחזור שדני
 גט. רצתה דרום־אפריקאי, תעשיין של בתו
אותו. לה לתת הסכים דני

 האשה על לוותר סירב אך הסכים, הוא
איתה הביאה שהיא הדירה חצי את כולה.

 הוא לירות, אלף 25 השווה חצי כנדוניה,
לעצמו. דרש

 עשרת של בסכום שלה, המכונית, את
 כלי כל את לה, החזיר הוא לירות, אלפים
 את אבל לה, השאיר הוא והמיטבח הבית

לעצמו. דרש הוא הדירה חצי
 מהמטוס, הורד שהוא לאחר מה, אבל

 ונישאר בוינה, שלו ההופעה את והפסיד
 הטיול כל נהרס וכמעט שלו, החפצים בלי

 את שנית שקל שנים, חלם עליו שלו
הדירה. חצי עניין

 ולא דחוף, באופן הגט את צריך היה הוא
 אם אלא אותו, לקבל סיכוי שום לו היה

 עליהן, ויתר הוא דרישותיו. על יוותר כן
 וקבלת־הגט, פסק־הדין נתקבל הראשון וביום
 התחשבות עם שנערך מאד, דחוף בטכס

בנידון.
 את עזב הוא שש, בשעה הראשון, ביום
בשלום. הפעם הארץ,

25.000 ב גע
תו, ת ש ר עז  הצליחה שוטרים, שני ב
המטוס. מן אותו להוריד

 עמד והוא הוטסו, כבר שהמזוזדות אחרי
היה כבר כמעט והוא הכבש, על לעלות
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