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 כללים זד, נושא לגבי ״קבעתי וריגול.
 תיפגע ״לבל איסר, אמר ביותר,״ קפדניים
 להגיד, כוונתי במוסר. — הנשים העסקת
כאמ שלנו בשרותים שימש לא שהמין

 מיפי של בעליו #. מטרות.״ להשגת צעי
 הגיע זכוכית, לייצור גדול גרמני על

 טמפו. למשקאות בית־ד,חרושת כאורח לארץ
ת הגרמני התעשיין ראה המיפעל במשרד

 כדורי, אליהו הישראלי הצייר של מונה
 לתערוכתו מיהר הוא בעיניו. חן שמצאה

 בגבעתיים, בן־צבי בגלריה הנערכת כדורי של
 לצייר בציורי־אמאיל המתמחה לאמן הציע

תשו בגרמניה. מיפעלו חזית על ציור־ענק
 בית- על לצייר מעוניין ״אינני הצייר: בת

 לקנות התעשיין כשרצה גרמני.״ חרושת
 ״אינני באומרו: כדורי סירב תמונה, לפחות
 סבר, התעשיין לגרמנים.״ תמונות מוכר

הנא על־ידי בזמנו נפגע הצייר כי תחילה,
כש יותר עוד גדולה היתד, הפתעתו צים•

; יליד־עיראק. הוא שכדורי לו התברר  מי •
 נגן־ד,מפוחית היה הנאצים על־ידי נפגע שכן

בת היה גוגול גוגול. שמואל הישראלי,
 במוסד חניך השנייה מלחמת־העולם קופת

 באוש־ בווארשה. קורצ׳אל, יאנוש של
 שהגרמנים מאחר חייו, את הציל ודיץ

המש בפתח במפוחית לנגן אותו הציבו
 את זו בדרך לסלק על־מנת — רפות

 עם, בראיון למות. ההולכים של חשדותיהם
 בבית־החייל השבוע שנערך כן־אמוץ, דן

 גוגול: את דן שאל לשואה, כולו ושהוקדש
 ולנגן להמשיך עכשיו יכול אתה ״וכיצד

 מתייחס ״אני גוגול: תשובת במפוחית?״
חיי.״ את שהציל לכלי כמו למפוחית

 הנאצי
חפר של

המערבית גרמניה בירת לבון, צאתו לפני
 הצגת־ד,בכורה השבוע להיערך עמדה שם —

אר־ שהפיקו הסרט של הממלכתית־הגרמנית
טוביח גולן, ומנחם בראונר, תור
 חיים התסריטאי הודיע — בנותיי ושבע

 לאורחי־ההצגה. הפתעה מכין הוא כי חפר,
 שרי־ נוכחים להיות היו צריכים בהקרנה
 גרמניה נשיא וכן אחדים גרמניים ממשלה

 הבטיח חפר לביקה. היינריף המערבית,
 בהצגת־ בשקט ישב לא הוא כי לידידיו,

 ליבקה, של לקרבתו יזדמן ואם הבכורה,
 של תובנית־המיבנים על חתום שהיד, מי

 הוא הנאצי, המישטר בתקופת מחנות״הריכוז
 ידידיו מצפים עתה ״נאצי!״. לו יצעק אף
 הממלכתית. ההצגה על לדיווח חיים של
 • בהבטחתו. עמד חפר אם לראות כדי

 לסיבוב־ הוזמנה פורת םה1ט הזמרת
 בשווייץ, הצגות שיכלול באירופה, הופעות

 תשיר היא השאר בין והולנד. בלגיה
 בלג׳יק, אנסיין המיוסיקהול ככוכבת בבריסל,

 שבאלייה, כמורים כוכבים בעבר הופיעו בו
 תוכנית למרות ברל. וז׳אק מונטאן איב

 בפעם מוטרדת. טובה היתד, זו קוסמת
 כרטיס־ שלר, החוזה כלל לא הראשונה

 לפני יומיים אבל וחזרה. לאירופה טיסה
 לחו״ל, כרטיסי־הטיסה את לרכוש שעמדה
 את שמע שווייצי איש־עסקים מזלה; התמזל

בעיותיה על שמע נייאם, בעומאר שרה טובה
 — שלה ולמלווה לבעלה לה, והעניק —

 לשווייץ, כרטיסי־טיסה כחן, אורי הפנסתרן
 עכשיו היה מזל פחות # ושוב. הלוך

 פרי. יהודיה אחרת, ישראלית לאמנית
 מיכ־ רבקה נאלצה אחדים חודשים לפני

היש הטיוסיקול של הראשונה המנחה אלי,
 בגלל לפרוש כרמון, יונהן של ראלי

 מקומה. את למלא יהודית ניכנסד. אז הריונה.
 שנה. כחצי במשך — והנחתה הנחתה היא

 מהלהקה. פוטרה יהודית, כי נודע השבוע
 בארצות־הברית שהותה בתקופה — אגב

 עזבה אותו האמריקאי, בעלה עם פרי בילתה
התגר טרם ממנו אך ליל־הכלולות, למחרת

 שאמפניה, עם גדולה מסיבת־סולחה • שה.
 בתל־ פרדריקה בדיסקוטק השבוע נערכה
 יהורם ביניהם רבים, אמנים בנוכחות אביב,
ארקין. וג׳זקי אמדורסקי בני גאון,

 בין הפיוס את להדגיש נועדה הסולחה
 האמרנן לבין סגל, דוג הדיסקוטק, בעל

 לפני שרבו תורג׳מן, מרקו התל־אביבי
 ממחזור־החיזו־ נערה בגלל חודשים ארבעה

תינ הוד דניאלה נערת־ישראל 0 ריס.
ירו צעיר סלומון, לדאק הקרוב בזמן שא

 של ממחזריה הרחוק בעבר שהיה שלמי
 המלכות למחזור הולך בכלל, # דניאלה.

 של העיקרית ־מלכת־היופי גם האחרונות.
ש כבירי, בתיה דניאלה, של המחזור

להינשא. החליטה מארד,״ב, מכבר לא חזרה

1600 הזה העולם

ז

וומש׳קה נחות מכניקה, יותר
 מוצג להיות העומד סלימאר, במחזה

 קלצקין לרפאל יש, בהביטה בקרוב
 עדיין ד,נימצא מזדקן, ז׳ואן דון של תפקיד
 עם היטב מסתדר והוא עלומיו, במלוא
 קלצ׳קין ממלא בחיים נשים. של רב מיספר

 טוב. יותר הרבה עוד הזה התפקיד את
הנשים כך יותר, מזדקן שהוא ככל

(בפורים) כפעולה קלצ׳קין
 ורעננות יותר צעירות הן בחברתו הנראות

 עצמי שהוא למרות עליו, אומרים יותר.
 כבר נימצא החמישים שגיל בזה, מודה לא

 הוא בדיסקוטקים אבל מאחוריו, הרחק
 ביותר, המוצלחים הרקדנים אחד עדיין

אותו. המשיג אחד אף אין ובשתייה
 אותו, שאלתי זד,?״ את עושה אתה ״איך

 לי יש כל ״קודם הסוד: את לי סיפר והוא
 ״הדסה אמר, הוא מהכלל,״ יוצאת אשד,
 מלאת־מרץ, אשר, תרבותי, אדם תמיד היתד,

 ידידים גם אנחנו ידידה. להיות גם היודעת
 השנייה. את אחד מאוד ומכבדים חברים, וגם

 לה. כמו חכמת־חיים להן יש מועטות נשים
מהבית. אותי שולחת עצמה היא

 שאנחנו עובדה וגירושין. נשואין נגד ״אני
 לדעת רק צריך יחד. שנה שלושים חיים
 הדסה את אעזוב לא אני היחסים. את לאזן

 באופן מתייחס אני ידידה. שום בשביל
 ד,שליתי לא שלי. הידידות לכל והוגן כנה
 כל־כך נשוי שאני עובדה אחת. אף פעם אף

 אני ילדים. לי שאין למרות שנים, הרבה
ולא אחד, מצד שלי החברות את משלה לא

מתחת! הסבא
 להתחתן הוא חייה שיעוד שהחליטה מי כל

 לא בקרוב להזדרז. לה כראוי רקרך, עם
 למשל, השבוע, פנוי. מהם אחד אף יישאר

אחר; עוד התחתן
 הצליח שדווקא אחד

שלו מעמד להחזיק
 ובשנת שנה, שים

הח שלו השלושים
בדי את לחסל ליט

לאשה ולשאת דותו
דורט־ טוני את

רייך.
הוא, זיו, זמיר

מנהל־ יותח בעצם,
רק מאשר ריקודים

 הוא אלה בימים דן:
 הלהקה את מנהל

למחול, הישראלית
 בחודש ראה הוא כזאת להקה מנהל ובתור

 ביותר הטובים מחבריו :שלושה האחרון
 את שעשו אלה על לדבר שלא — מתחתנים

אפילו. ונכדים ילדים לו והולידו מזמן, זה
 היה ,16 בת היתה פרי כשיהודית

 יצא הוא שלה. האפוטרופוס ׳שלנו החתן
 רצ־־ כוונות־חתונה עם שנים שלוש איתה
 בראש,״ ציפורים קיבלה שהיא ״עד ניות,

 מלכת־יופי.״ להיות ״והלכה מספר, הוא
 בו ביום ובדיוק היחסוס, את ניתק הוא אז

 למסיבה, הלך הו;א נותקו, הללו היחסים
 דרום־ בחורה וורטרייך, טוני את הכיר

 אותה מנהל הוא ומאז — יפה אפריקאית
יהודית. את במקום

בית, ויקימו יתחתנו הם יולי בחודש

 שני.״ מצד לאשתי מכאיב
 שלו, הגיל בגלל מודאג לא עדיין ד,וא

 זד, מפחד שאני ״מד, אומר: הוא אבל
 בחורו, עם המתעסק קשיש, איש להיראות

עצ ביקורת די לי שיש חושב אני צעירה.
 אפסיק.״ — מגוחך שאני וכשארגיש מית,

 הוא לא־צעיר־ביותר אדם בתור אופן, בכל
 הטובים בימים בגעגועים להיזכר כבר יכול
 הוא יותר,״ רכות היו הנשים ״פעם ההם.

 את מנהלות גלויות, הן ״היום אומר,
 הבחורים.״ את לעצמן ובוחרות העניינים,
 שלושים לפני הדסה, עם יצא כשהוא

 ולמחזר עליו, נוסף אחד מחזר לה היה שנה,
 נכנסת היא אחד יום מכונית. היתד, הזה

 להיכנס לו והציעה המחזר עם למכונית
 לרוץ התחיל סירב. הוא איתם. יחד

המכונית. את השיג צדדיות, בסימטאות
 טכניקה יותר ״יש מסכם, הוא ״היום,״

רומנטיקה.״ ופחות

סגדפילר אליס אני,
 הוא כונדפילד מאלים שקיבלתי המכתב

 חובה לעצמי רואה שאני עד מוצלח, כל־כך
הוספות. ובלי תיקונים בלי אותו לתת נעימה

 שלגי שג׳ודי כשושמעתי שמחתי ״מאוד
 החולב,״ בטוביה שלי התפקיד את מילאה

 אין לי הכל, אחרי ״כי לי, כותבת היא
 לפי אבל גולן. מנחם של לשטויות דמן

 מקומי את למלא שיוכל אמר הוא דבריו
 נקרא זה האם אותן, שואלת ואני בקלות,

 שאי־ מסכימה אני בקלות? מקומי את למלא
משהו אבל בונדפילד, אליס עוז למצוא אפשר

אלים
 פשוט שהוא חושבת אני לפחות. דומה
 סטאטיסטית. הייתי לא אני מזה חוץ עיוור.
 שלא מפני סטאטיסטית, מהתפקיד עשה מנחם
בונדפילד. אליס לו היתה

 הנפוצה טעות לתקן רוצה אני מזה ״חוץ
 שירים שרה לא בהחלט אני בעיתונות.
 ניו־יורק. יהודי בשביל פטריוטים ישראליים

 המגבית בשביל בארץ המצב על מרצה אני
ר רכין שיצחל, כמו היהודית, עז  וייצטן ו

 הלוואי עצמנו, לבין ובינינו עושים. היו
לשיר.״ לי נותנים והיו

והמשולש השלישיה
שרה עד י ש ג א י ג  עם רגיעה א
 ב־ חגיגית לקבלת־פפנים מלולי[ שירלי

 כשהיא אבל רבות. עליה עבר לאס־ווגאס,
 מאוד, יפה עדיין היתד, היא לשם, הגיעה

בהופעתה. מאוד ומושכת ׳מאוד, ותימניה
אורח־הכבוד' הערב באמצע אליה ניגש לכן

 מה אותה ושאל פישר, אדי המקום, של
 דבר,״ ״שום בערב. מאוחר יותר עושה היא
 תבואי ״אולי לה: אמר הוא ואז אמרה, היא
״טוב״. ענתה: והיא לביתי,״ אלי

 הופיע הגדולות, הטרגדיות בכל כמו כאן,
לאדי: שאמר רכינוכיץ, שלמה בעלה,

פישר ואדי שלמה שרה,
 ארי אשתי?״ שהיא יודע אתה לי, ״תסלח

 ושרד, והלך, לדעת מאוד שנעים אמר
 בדיוק למה הבינה לא שהיא לבעלה הסבירה

 אותה מזמין שהוא חשבה היא :אדי התכוון
להזמנה. נענתה היא ולכן בעלה, עם אליו

 ו־ צעירה עוד כשד,יתד. — התגלתה שרה
ד דז׳יגאן על־ידי — חסרת־ניסיון ש  ו

 עד וזמרת, שחקנית מימנה עשו הם מאכר.
 לארצות־ אותה ולקח פילר ליאו שבא

 מחפשי כל עליה קפצו שם הברית.
להקה. לה והקימו המיזרחית, האכזוטיקה

 אלץ מאיר ידידה, השתתפו בלהקה
מלווה. ועוד היא; גזעי; תימני הוא גם —

 את אהבו האמריקאים מצויץ, הלך הכל
 שירה ומרוב מאוד־מאוד, הזאת ד,שלישיה
 אביאני ושרה אלון מאיר החליטו וריקודים
להתחתן.

 שלהם, המלווה התקלקל בדיוק אז אבל
 כדי ארצה, מאיר את לשלוח החליטו והם

 את מצא נסע, מאיר חדש. מלווה למצוא
 לארצות־ אותו והביא רבינוביץ שלמה

הברית.
 שלמה כי שלו: החיים שגיאת היתר, זאת

 אביאני, בשרה מייד התאהב רבינוביץ
 הקודם ידידה את עזבה אביאני ושרה

הלהקה. של החדש המשתתף עם והתחתנה
 אבל הרמוניים חיי־נשואין חיים הם מאז
 עם לו, יעשה לא שמישהו שומר שלמה
לחברו. עשה שהוא מד, אשתו,

ס ו ט מ ר ה ח י א ש
צרי בטיסה ניצה.—תל־אביב בקו ״אל־על״ של טיסת־הבכורה נערכה השישי ביום

 פירסומאים, כמו ומשונים, שונים מוזמנים 80 ביניהם איש, 120 להשתתף היו כים
 50 על לדבר שלא — גלובוס חיים גודיק, גיורא משרדי־נסיעות, של מנהלים
כספם. במיטב הכרטיסים בעד שילמו שאפילו וטובים פשוטים אנשים
 לנמל- הגיע הוא קראוס. וליק שם היה הללו והטובים הפשוטים האנשים בין

 למטוס לעלות והתכונן אותו, שליוותה לשם, מאלונה נפרד וחצי, בשתיים התעופה
שלוש, בשעה מלוד לצאת היה שצריך

 שמוליק בחמש. אלא שלוש, בשעה ייצא לא שהמטוס ברמקול הודיעו שלוש בשעה
 יכולים לא אתם בבית, טלפון לי ״יש סקנדל, לעשות למנהל, והלך מכליו יצא

חמש. עד וחיכה ישב והוא — עזרו לא הדיבורים אופן, בכל שאל. הוא ז״ לי להודיע
בשבע. רק מנמל־התעופה ייצא שהמטוס הרמקול הודיע בחמש

 ישב הוא לו. עזר לא זה חריפה. יותר לשון נקט והפעם למנהל, רץ שמוליק
 התנפל הפעם בתשע. רק ייצא שהמטוס הודיע שהרמקול עד שבע, עד וחיכה

 במי״ אלא צעקות בסתם ולא בצעקות, לא בדיבורים לא ממש: המנהל על שמוליק
ועלבונות. קללות, לות״גנאי,

 את עונש, בתור לשמוליק, לדחות באפשרות והירהר מאוד, נעלב שהמנהל אומרים
 תשע בשעה יצא והמטוס לפועל, יצאו לא הרהוריו אבל שעתיים, לעוד הנסיעה

מנמל־התעופה.
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