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ע בדית
מלכת־־המים תורמת לכיאפרה

אייבי ואנשי־ביאפרה סופרים את הכסף

אין להתרים
רחשויות הפוליטיות שלאחריה ,בפי שהוא
רואה אותם .למטרה זו חשף לאחרונה את
כל התעודות והמיסמכים הנראים לו לכתב
המדיני של ידיעות אחרונות ,אליה צי*
מולןי ,העומד לפרסם על כך ספר .חלק
ניכר מהחומר שיפורסם בספר ,קשור לוזיכו־
חים פנימיים בין שרי הממשלה ,ובמיוחד
להתנגשויות בין ראש־הממשלה לשר־הביט־
חון משה דיין • .במאגאזין הטלביזיה
הישראלית מבט ,שהוצג השבוע והוקדש
ברובו למאורעות סביב כיבוש צ׳כיה ,הוק
רנו קטעים של תגובות על הפלישה במקו
מות שונים בעולם .לתוך קטעים אלה שור
בב במפתיע קטע ,בו נראית מזכירת מע״י
הפורשת ,גולדה מאיר .היא נראתה על
האקרן ללא כל הסבר ומבלי שאיש יידע
מדוע הוכנסה בין נציגי האומות בעצרת
ובמדינות אחרות .הסביר אחד מעובדי ה
טלביזיה :״העורכים רצו כנראה רק להראות
כי גם גולדה היא בין מנהיגי העולם!״

הכינור של
רפי נלסון
מאז הפך רפי נלסון ,מי שהיה בעל מו
עדון סוף־העולם באילת ,לאמרגנו הפרטי
של הזמר הישראלי דודו כהן ולחבר אגו־
דת־הקומפוזיטורים בהולנד ,הוא סיגל ל
עצמו מינהגים חדשים ,העשויים להדהים גם
את מכריו הטובים בארץ .לאחרונה שהה רפי
נלסון בארצות־הברית ,שם עסק בהשגת חו
זים עבור הזמר שלו .לכל פגישה עם אמר
גן או מפיק היה רפי מופיע לבוש בחליפה,
בידו האחת תיק דיפלומאטי ובשנייה נרתיק
של כינור .כשסיים לחתום חוזה כלשהו היה
רפי ניגש ופותח את נרתיק־הכינור שלו.
האמרגנים היו משוכנעים אז כי רפי עומד
להשמיע להם קונצרט לכינור או לשלוף
משם תת־מקלע ,אבל הוא היה מוציא מן
התיק בסך־הכל בקבוק ויסקי לשתיית לחיים,
עם סיום העיסקה • .אמן־הג׳ז האמריקאי
הידוע פול וינטר ,המופיע עתה עם להק
תו בישראל במיסגרת הפסטיבל הישראלי,
קיבל השבוע את ההלם של חייו .הוא ערך
סיור בהרי־ירושלים ,שם טיפס על אחת ה
גבעות הצחיחות ,עליה ינטעו חורשה לכבו
דו .לפתע ,בעומדו בלב השממה ,הבחין
במכונית הנעצרת על הכביש במרחק של
כמה מאות מטרים ממנו .מהמכונית זינק
גבר מזוקן שהתקרב אליו בריצה ,הגיע
מתנשם ומתנשף ,לחץ את ידו ואמר  :״מר
וינטר ,רציתי להודות לך על הקונצרט
הנפלא שלך ,אתמול בקיסריה.״ וינטר ה
נדהם לא הכיר את הזר ,שלא היה אלא
איש יחסי־הציבור של הסוכנות היהודית,
מייק סטולוכיצקי ,אך הפליט בהנאה
גלוייה :״דבר כזה יכול היה לקרות לי רק
בישראל!״ • את הלילה שלפני צאתו לבי־
אפרה ,במטוס־העזרה המיוחד של הקרן ל־
עזרת ילדי־ביאפרה ,בילה א י י ב י ; ת ן ב
מלאכה קשה :ספירת כסף .בתום ערב־
האמנים למען ילדי ביאפרה ,שנערך באולם
הסינרמה ובו הופיעה בהתנדבות שורה
שלימה של אמנים ,הסתבר כי הכנסית ערב
זה הסתכמו ב־ 24אלף ל״י .אולם לאחר
מכן היה עוד צורך לספור את הכסף ,ש
נאסף בפחי־התרמה מיוחדים ,ברחובות ה
ערים .עד הבוקר ישבו אייבי ,סטודנטים
מביאפרה וחניכי השומר־הצעיר והצליחו
לספור סכום של  30אלף ל״י .מלבד זאת
נשארה עוד כמות גדולה של פחים שטרם
העולם הזה 1617

נספרה.

• אחת האורחות הבולטות ביותר

בקהל הנוכחים בערב זה היתד ,טלי פריד
מן ,מלכת־המים לשנת  .1968היא לא הס
תפקה ברכישת הכרטיס למופע ,הוסיפה עוד
תרומה במקום ,כשקהל הצופים בה מצטרף
אליה.

הלשון
של אדביב
תצוגת האופנה הגברית שסיימה את קונ
גרס אמני החייטות ,שנערך בישראל .היתד,
מוקדשת כולה ליצירות החייטים הישראליים.
הדוגמן הבולט ביותר בתצוגה זו היה אט*
רהם ארכיב ,בארמן בדיסקוטק ,בימים
כתיקנם .הוא משך תשומת־לב כללית —
לא רק בגלל קומתו התמירה אלא משום
שלא הפסיק ,כל פעם שעלה על המסלול,
לנענע את כף ידו השמאלית בתנועות מו
זרות .רק אחר־כך הסתבר שארביב ,שטרם
לכך לא עלה על מסלול־דוגמנות אף פעם
בחייו ,התרגש עד כדי־כך שהמשיך לנענע

בידו כאילו הוא מערבב קוביות־קרח בכוס־
משקה ,בעומדו מאחרי הבאר .אולם לשיא
הגיע ארביב בסוף התצוגה .הוא הגיע עד
לקצה־ד,מסלול ,באולם הגדול של מלון היל־
טון ,ואז הוציא את לשונו לעבר קהל הצו
פים הנכבדים שכלל את כל משתתם־ הקונ
גרס .הסביר ארביב אחר־כך  :״ישבה בקהל
בחורה אחת שאני לא מכיר ,וכל פעם ש
עליתי על המסלול הוציאה לעברי לשון .ב
פעם האחת־עשרה התעצבנתי והחזרתי לה ! ״
!• לדיסקוטק הירושלמי של מאנדי׳ם ,שמאז
פתיחתו הפך למרכז חיי־הלילה של ירושלים
המערבית ,היה דרוש מארח• מכיוון שמאנדי
עצמה ,הנמצאת בחודש השמיני להריונה,
יכולה לבקר במקום רק אחת לשבוע ,חיפ
שו בעלי־המועדון ,למטרה זו ,אישיות ירו
שלמית מוכרת וחברותית .הבחירה נפלה,
כמובן ,על נער־הזוהר הירושלמי ,־הכדורסלן
אברהם הופמן ,המשחק במדי מכבי תל־
אביב .הופמן לא יארח את נערות־ירושלים.
תמורת הזכות הזו הוא דרש סכום של
 4000ל״י לחודש • .לא להאמין ,אבל היה
צריו לשלוח את האמרגן מרקו תורג׳מן
לדרום־אפריקה כדי להופכו לציוני .מרקו,
העורך שם את סיבוב ההופעות של הזמרת
גאולה גיל ,הפך ממש לעסקן ציוני לכל
דבר .בתום כל הופעה של גאולה ,כשהקהל
מצטופף ומחכה לה ביציאה ,יוצא אליהם
מרקו ודורש מהיהודים שבהם לשלוח את
ילדיהם לישראל .אחרי שהוא עושה זאת,
מתמסר מרקו לחתיכות של יוהנסבורג ב
אותה מסירות בה התמסר לחתיכות של תל־
אביב; אלא שיש בכך שתי סכנות :
ביוהנסבורג נוהגים בצד שמאל של הכביש,
ובכל פעם שהוא מפנה ראשו להסתכל אחר
חתיכה הוא גורם כימעט לתאונה .סכנה
שנייה :כל נערה היוצאת עימו רואה מחו
בתה לקחת אותו לגן־החיות המקומי ולהצ
טלם עימו שם ,בחברת אריה צעיר או מבדי
גר .חוץ מזה מציעה לו ,לדבריו ,כל נערה
דרום־אפריקאית שנייה — נישואין .אבל
מרקו לא ניכנע .״אם אתחתן פעם ,זה יהיה
רק עם ישראלית,״ טילגרף לארץ כדי להר
גיע את כל ידידותיו.
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המיני שד טוכמאייר
איך להציץ

משה ינוקא החליט להכניס קצת חיים
בהוזי־ד,דיסקוטקים של תל־אביב .לשם כך
תיכנן לחרוג במועדונו ,פעם בשבוע ,־מה־
שיגרה של ריקודים לצלילי־תקליטים .ביום
הראשון הקרוב הוא עומד לערוך ערב מיו
חד ,שיכלול תצוגת־אופנה של האופנאית
אלה גפטר ,הופעה מחודשת של שלי
שיית התאומים ששבקה חיים מזה שנתיים.
אך האטרקציה העיקרית תהיה הופעת להקה
של נערי ונערות גוגו .רקדני־הגוגו לא יהיו
אלא המלצרים והמלצריות של המקום ,ש
פעם בשבוע ירקדו בפני חברי המועדון ,במ
קום להגיש ,כשהם לבושים בחליפות מיו
חדות ובצילינדרים • .למרות שאופנת־המיני
הולכת ועוברת מן העולם ולפי צו־האופנאים
עומדת אופנת־המכסי לתפוס את מקומה ,יצ
אה השבוע הדוגמנית הישראלית אן ט*כ'
מאייר במסע־פירסומת למען מיני קצר
עוד יותר .היא הופיעה השבוע ברחוב די־
זנגוף במיני הקצר ביותר שנראה שם עד
כה ,עוררה תגובת־התפעלות כללית .טען
אחד מזאבי־דיזנגוף  :״זה מיני שלא מצריך
להתכופף כדי להציץ ! ״
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