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זררי

כלנאים
בדיסקוטק

 מע״י לח״כ אירעה בלתי־נעימד, 1
 ש־ אחרי קצר זמן הררי, יזהר

 חברי כיסאות בין מקומו, את זבוע
ב שעה אותה שישב הקהל, :בודה.

 היה רבה. סימליות זו בתקרית אה
 לק־ על־מנת במושבו, הררי רכן ר1
 והשתרע מעד, לפתע שרוך־נעלו. נ

 לקול ריצפת־אולם־המליאה על רכו
 אף ביציע. שישב הקהל, של הרב

 באולם אז שישבו הח״כים ארבעת ין
 ה־ דרך צחוק־הקהל מגיע לא יהם

 שם לא — שביציע האטומות
• נקרית.  מו־ מליאת דנה מד. על י

 השבוע, בישיבותיה? יריית־ירושלים
ל שהועלו הנושאים אחד היה פן,

 שניצבה השאלה במיוחד. מסעיר 
 ראש־העיר, נשק מדוע היתה: י־ק

 ה־ את עורר למלכת־היופי? קדללן,
ר, הציבורית רי  אגודת־ נציג ד
 ל־ מצא לא מדוע ששאל: במועצה
 היהודים ברגשות להתחשב נש־העיר

 למלכת־היופי מד,נשיקה ולהימנע
 התו־ ברגשות להתחשב לפחות או ,

 נציג גם העיר?״ של המוסלמיים
 נשאר לא רונן, אליעזר :מועצה,

 זכות־הנשיקה ״האם בציניות: שאל .די,
 חברי בין ברוטציה תועבר היופי

 לצד,״ל, הרב־הראשי • המועצה?״
ה מ ל רן, ש  כרב לכהן שניבחר גו

 השבוע גילה תל־אביב, של ראשי
 הגדולה בקיאותו סוד את עיתונאי,
 ממש. גאוניות בה רואים שחסידיו

 רץ הייתי ,10 בן כשהייתי גורן: רב
 בכפר־חסידים.״ אבי, של :דר־הבקר

 הורה גאון, בן לו שיש אז כבר >חש
ר,דכ לחידוד שמן־זית, יום כל :ות

 השבוע שנערך בדיון־סטודנטים, י
 הסיסמה: תחת תל־אביב, סיטת
 מהמרכז סטודנט ביקש לשטחים, ;ודם

לי י, הן, א  רשות־ר,דיבור. את כ
 מישפטים השאר בין אמר לדבר, ■ל
 כהן: הצהיר קהל־המאזינים. את ו

בגרמנ הניאו־נאצים (מנהיג ן־תאדן
 ל־ מוכנים נהיה פאנטומים, לנו. י

מנו... :ם  כיום, בתנאי־ד,ביטחון מ
ב להגנתה להשתמש מדינת־ישראל

 לסערת־רוחות גרמו דבריו עיני!״
הסטודנטים. מצד חריפות ז

עליזה
 בעלי־ חייבים שבפקודת־המישטרה למרות

 שתיים בשעה לסגרו פרדריקה, הדיסקוטק
האח הרביעי ביום עברו בדיוק, חצות אחר
 במקום ונשארו — החוק על אנשים שני רון
בבוקר. ארבע עד

 האמריקאי בכוונה: זה את עשו לא הם
 האמריקאי בביתן העובד סימאייר, אוסקאר

 עליזה, והמלצרית בתל־אביב המיזרח ביריד
 פשוט שרתון מלון של 24 במיסעדה העובדת

 אפשרות כל ללא הדיסקוטק, בתוך נכלאו
להימלט.

ה לפני שעה חצי בדיסקוטק הופיע הזוג
 החשוכות. הפינות באחת לו והתייחד סגירה,
 שלא עד בעצמם, עסוקים כל־כך היו השניים
 פסקה המוסיקה התרוקן, המקום כי הבחינו

 בעל־ סגל, דב גם לחלוטין. כבו והאורות
במקום שנותרו לכך לב שם לא הדיסקוטק

אשכול של החקירה

קראום שמוליין

 פירסום עקב שקמה הסערה שוך לאחר
 נר,רימון שלמה העיתונאי של סיפרו

 הדיונים את חשף בו האפס, שעת לקראת
 הכוננות, בתקופת הסודיים הבינמיפלגתיים

 לגלות אשכול, לוי ראש־הממשלה, הורה
 נקדי־ של איסוף־ד,אינפורמציה שיטות את

 המקומות כל על פשטו השירות אנשי מון.
 האנשים את ריאיינו בספר, הוזכרו אשר

 הגיעו השאר בין בו. מופיעים ששמותיהם
 בה בתל־אביב, ירדן מלון למסעדת אף

ה־ האישים בין הפגישות מרבית נערכו

ב ד בס ד נ
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לדרום
! רד0לו

ה קראוס לשמוליק היא הפוונה ארצה. הגיע 2שמוליק־קראוס־הכוכ
 מתו. השאר כל הכוכפ. אחר. דפר שום לא הפלייבוי, לא הזמר, לא ; ופג

 אחר המלכותי ״המצוד הנקרא גדול בסרט ומשחק בספרד עכשיו, חי, הוא
 עם וילות״פאר, על חולם והוא בארץ; גם שהוצג נודע מחזה לפי שמש״,

כוכבים. ומסיבות ריכות־שחייה,
 תפקידים לי הציעו עכשיו ״כבר מספר, הוא שנים,״ לשבע חוזה לי ״יש

 שעכשיו, לי אמר שלי, העתיד את שמכין שלי, המפיק אבל אחרים, סרטים
 לבחור.״ צריך אני תפקיד. כל לקבל אוכל לא כבר חזה, הסרט לאחר יחוד

 מלד״האיג־ תפקיד את מספר, הוא בסרט, הראשי התפקיד את לו הציעו
 של תפקידים תמיד אחר־כך לי שידביקו רציתי ״לא סירב. הוא אבל אס.

 בחיים.״ נראה שאני כמו להיראות רציתי ינדיאנים.
 זה. מי שאל הוא שר. אותו ראה הוא הטלוויזיה. דרך אותו גילה המפיק

א :לו אמרו אוזניר. ממישמע הבין הוא זה את ״זמר״. לו מרו שח גם ״הו
לפני שמוליק הופיע בו ״איריס״, מהסרט צילומים ראה שהוא ולאחר ו,״

תפקיד. לו לתת החליט י,
היה ״לי  יכול אני מיבטא. לי ״אין שמוליק, עכשיו מסכם להצליח," קל י

ה לא אני בוגארט. האמפרי כמו משהו טיפוס. כל נשות  כמו מוגבל אחי
הכל.״ לעשות יכול אני מכסיקאים, לתפקידי קווין, נטוני

אוסקר
 את נעל פשוט הוא הקיליינטים. מן שניים
מהמקום. והסתלק — הראשית הדלת

 פד״״ סגורים אנחנו כי הרגשתי ״פיתאום
למ לרדת הצלחנו ״איכשהו אוסקאר. מספר

לד והתחלנו הכבידה, החשיכה למרות טה,
 מה שאל בחוץ שעבר מישהו הדלת. על פוק

קרה.
בדיס כלואים ובחורה אני כי לו ״הסברתי

 רוצה, אתה ,מה לי: אמר הוא הריק. קוטק
 שאתר, במה וויסקי לך יש בחורה, לך יש

 צריך עוד אתה מה סיגריות. לך ויש רוצה
בחיים?׳

 אותו אז גפרורים׳. לי ,אין לו: ״עניתי
 זרק היה, מי היום עד יודע לא שאני אדם,

הקטן." החלון דרך גפרורים לי
 — למפטרה לטלפן דאג גם אלמוני אותו
 ניידות. בארבע למקום, במהירות שהגיעה

 אזרח הוא הכלוא כי השוטרים, כששמעו
 לביתו לטלפן החולייה מפקד דאג אמריקאי,

בש — לו לספר ארצות־הברית, שגריר של
התקרית. על — בבוקר ארבע עה

ה בכל ניידות־משטרה חיפשו בינתיים
 למצוא הצליחו לבסוף סגל. דב את עיר

 לקום מיהר דב ביפו. החדש בביתו — אותו
 לדיסקוטק מטורפת במהירות נסע מהמיטה,

אורחיו. את לחלץ כדי —
 ביותר הגדולה החוויה ספק ללא ״זד,

 אוסקאר. עכשיו אומר בחיים,״ לי שהיתר,
 בבוקר, ביריד להיות צריך הייתי לא ״אם

היום.״ למחרת עד — שם נשאר הייתי

 הפתיע מסעדת־ירדן בעל בספר. מוזכרים
 ביקר לא שנקדימון באומרו החוקרים את

ה על־ידי שהוגש הדו״ח, אצלו. מעולם
למס הנפגעים השרים את הביא חוקרים,

 הם בספר המתוארים האישים כל כי קנה,
 לנקדימון. החומר את ישיר באופן שמסרו
 אין חברי־כנסת, או שרים שרובם מאחר

.להאשימם אפשרות .  ומחבר החוקר >• .
 תד* דויד היישוב, לחלוצי האינציקלופדיה

 מירפסת־ על אשתו עם השבוע ישב הר,
 לפתע קפה. משתיית נהנים כשהם דירתם,

 קם למישהו. לטלפן שעליו תדהר נזכר
 שספל רצתה שלא אשתו, לטלפון, וניגש
 את לו והגישה קמה יצטנן, שלו הקפה
 קול־רעש, שמעו לפתע הטלפון. אל הספל
 הסתבר לשם כשהגיעו המרפסת. מכיוון
 על ונפל התמוטט סמוך בניין קיר כי להם,

 קודם מיספר שניות — ישבו בהם הכיסאות
• לכן.  לאחרונה אירעה חמורה תקרית י

ה התל־אביבי הרווק לסוחר־המטוסים, גם
לרו שיצא לפני יום הירש. ןה5פ* עליז
 אל-על של בטיסת־הבכורה כאורח, מניה

 בכל־בו למסע־קניות פוקה יצא לבוקרשט,
הקו נמצאה לא הקופה שליד כיוון שלום
ה את דלפק״הקופה על פוקד- הניח פאית׳
 — שקנה המיצרכים עבור הדרוש סכום
 עצר היציאה ליד מהכל־בו. לצאת ועמד
 ״אדוני בהודעה: מבלשי־החנות אחד אותו

 סיפר שערורייה, הקים פוקד, שילמת!״ לא
להז דרש הקופה, ליד הכסף את הניח כי

 מאיד, בכימץ המיליונר ידידו, את עיק
 מדרישה התרשם לא הבלש מבעלי־הכל־בו.

לה ויצא נעול, בחדר פוקה את סגר זו,
 של דקות 10 כעבור עליו. הממונים את ביא

 הנעול. בתדר לחכות לפוקר, נימאס המתנה,
 — דרכו לצאת עמד החלון, את פתח הוא

 במחשבה אותו ועצר הבלש ניכנס כשלפתע
 התערבותו לאחר רק להימלט. עומד שהוא

 כשהוא פוקר. שוחרר מאיר, של האישית
 מנהלי־החנות. של בהתנצלויותיהם מלווה

 לאחרונה היה בארץ חשוב אורח •
 המיזרה־ לענייני העורך וייז, ויליאם

 לייף. הנפוץ האמריקאי בכתב־העת התיכון
 הזמין בתל־אביב הילטון במסעדת ביושבו

דקות 20כ־ שהמתין לאחר כבד. מנה וייז

 המלצר, את הזעיק הגיע, לא וזה לכבד
 וייז כי בטענו, ארוך בוויכוח עימו שניכנס

 את לבסוף וייז כשקיבל כבד. הזמין לא
 עם ארוך ויכוח עוד לו היה שהזמין, המנה

 גבוה לוייז שנראה החשבון, על המלצר
 מנהל־המסעדה למקום נקרא לבסוף, מדי.

 ש־ ״כדאי וייז: העיר האורח. לפני שהתנצל
 על שלו הטעויות את יעשה לא הילטון
לייף.״ חשבון

טופול של הנעליים
 ב־ מלכות־היופי לכבוד שנערכה במסיבה

 ריאיין נתניה, שליד ,החוף־הירוק תלון
ל א מו  לו כשסיפרה המלכות. ארן שי ש

 באוניברסיטת סטודנטית היא כי מהן, אחת
ה הרב אם להגיב: שי מיהר בר־אילן, מ ל  ש

דדן  הנה בא היה הוא זה, על שומע היה ;
 1500 לפחות * בשופר!״ לתקוע במהירות

 החדש בדיסקוטק השבוע נדחסו אורחים
 משה לשעבר, הצנחנים רב־סרן שפתח

א, ק נו אפ הישן. תל־אביב לנמל בכניסה י
המפור מפקדיהם את שם למצוא היה שר

 -אבירי־ בצד יחידות״הצנחנים, של סמים
 מדי- שנעלם היחיד התל־אביבית. הבוהמה

 ינוקא היה מהילולת־השאמפניה־חינם, פעם
 ״הלכתי שהתגלה: פעם בכל שהסביר עצמו,
הדיס בשאר מישהו עוד נשאר אם לראות

ש טופול, ח*י£ השחקן 9 קוטקים.״
 לקינאת נושא משמש בארץ, לביקור הגיע
 ומנסים 'סביבו המצטופפים מחבריו, רבים

 במיק־ המסחררוב הצלחתו סוד את לגלות
 מיקצו־ עצות לתת טופול נוהג כאלה רים

 קנית ״חנות־נעליים השחקנים. לידידיו עיות,
נע תנות פיתאום ״מה שואל. הוא כבר?״
 הטובה הדרך ״זאת הידידים. תמהים ליים?״
 ממה ולהרוויח. הכסף את להשקיע ביותר

 שלוש לי יש אני?■ הצלחתי חושבים אתם
 ש־ היא הסכנה בתל־אביב.״ חנויות־נעליים

• לטופול. ויאמין יתפתה מישהו עיי עכ י
א השיג כיצד הסוד נתגלה שיו ר  גיו

 מרון חנה כוכבת-הקאמרי, את גודיק
 שלו, החדש המחזמר של המרכזי לתפקיד

 עומד שהוא להפיץ דאג גודיק דול', הלו
 שייקספיר לוויליאם הרביעי הנרי את להפיק

 ההנהלה רבות. תקוות הקאמרי שם עליו —
 גודיק: עם ביאוש, התקשרה, הקאמרי של

ה הנרי דווקא ״למה לו. אמרו ״דחילק,״
 זכות־יוצרים,״ עליו שאין ״למה רביעי?״

 שאוותר תרצו אם ״אך בפשטות. גודיק קבע
 אירע וכך חנה.״ את לי תשאילו — לכם

 לתפי בשחקניות הטובה את קיבל שגודיק
 מחזה, להפיק לא הבטחה תמורת — קיד

להעלות. רצה לא שבין־כה

השבוע בסוג!׳
 אשגול, לוי ראש־הממשלה •

וה דה־גול לגנראל קודם שיוחס בפסוק
אני!״ _ ״אחרי לו: יוחס שבוע
 ממיפלגת שפרש הררי, יזהר כ״ה •

בת למע״י, והצטרף העצמאיים הליבראלים
 על־ידי עליו שנמתחה הביקורת על גובה
 כה אדם הנני ״אם לשעבר: מיפלגתו חברי

 שמים- הרי רב־פסולים־ומומים, וכה שלילי
 להתברך צריכה העצמאיים הליבראלים לגת

ממני.״ התפטרה שסוף־סוף בעובדה

השב:ע בדיחת
 את במיסדרון־הכנסת פוגש אשכול לוי

ה מע״י, מזכירת לד גול ״נו, מזאיר. גו
״ ה...  נעשה ״ומה אשכול, לה אומר — ד

ימותו?״ הצעירים שכל אחרי

 הת- תל־אביב של חיי־הלילה *
מפא שבא באורח לאחרונה עשרו

 יפה־ הגרוש העיתונאי זהו 1רי"
 מר* יואל וגבה־הקומה התואר

 באירו״ הארץ ככתב ששימש ,8קו
ב .בדיסקוטקים נראה מרקום פה.

 ו״ל, פ״י1 של נעו־הזוהר חברת
 יפה- נראות ובחברתם רז נחום

והסביבה. דיזנגוף של פיות־הצמרת
ה היא מאירופה שחזרה אחרת

 שסיספסה פולה יהודית שחקנית
 את לא אך בקאן הפסטיבאל את

 עליהן באירופה, מהומות־הסטודנטים
 בו מקום בכל הרצאות נותנת היא
 אלמגוד גידה 0 מופיעה. היא
 בימים שחזרה נוספת שחקנית היא
 לצורכי עשתה שם מאירופה, אלה

 גילה מצור. כתבה, אותו הסרט,
 ובעיקר מתנות, הרבה עימה הביאה

שלה. לסרט תקוות הרמז —

1607 ודוח השולס2


