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ם מרי אבן? או
 האנגלית בשפה המתקשים לסטודנטים

 בעת זה היה פורתא. נחמה השבוע היתד,
סטו בפני כן־גוריון דויד של הופעתו

 אנגלית דיבר הוא בירושלים. מחו״ל דנטים
ל לערבים היהודים בין המאבק את והשווה
ל לספר רצה הוא וגוליית. דויד בין מאבק

 גוליית, בראש אבן דויד ידה כיצד סטודנטים
 מזב־ נשמטה באנגלית אבן שהמילה אלא

 לעזרת אכן. לאכא יחסו בגלל אולי רונו,
 יחזקאל הסטודנטים, דיקן נחלץ ביג׳י

 לא הדיינים !• הפגישה. את שד,ינחה כהן,
 ספיר, לפינחס צרות לעשות מפסיקים

 הסטודנטים בפני הופעתו בעת מע״י. מזכיר
 סטודנט ספיר מול התייצב בבירה, מע״י של

 כוונתו על מייד הכריז הוא דיין. מנחם בשם
מתכוון ״אני ספיר: מדיניות את לתקוף

ויגלום אשכול ידידות
שמלה? איזו

להב לא כדי אך החיים!״ את עליך להקשות
 שכמו בטוח ״אני הרגיעו: ספיר, את היל

 ב׳!״ דיין על גם תתגבר א׳, דיין על שהתגברת
 הבריטית, הבולשת של הסודי בפינקם •

 בתל־ ז׳בוטינסקי למכון מכבר לא שהתגלגל
 מנהיגי על רבים אישיים פרטים היו אביב,

 למפקד כי שם נאמר השאר בין המחתרות.
 שיניים שתי חסרות ילין־מור, נתן הלח״י

 שייב ישראל הד״ר לגבי ואילו קדמיות.
 באופן ללבוש נוהג הוא כי הבריטים ציינו
 ראש־הממשלה, אשת # מחוך, — קבוע

חסו את השבוע העניקה אשכול מרים
 דה* יוכרט של האופנה לתצוגת תה

 וש־ התרבות בהיכל שנערכה ג׳יבאנצ׳י,
הפיל ולתזמורת לויצ״ו הוקדשו הכנסותיו
 מחירו שהוצגו מהדגמים אחד כל הרמונית.

 דולאר. אלפים לשמונת דולאר אלף בין
 שמלת־ בעצמה שלבשה אשכול, מרים אבל
 של מתלבושתה יותר התפעלה הדורה, ערב

יכ לא היא יגלום. אורה ויצ״ו, נשיאת
ה מעיני התפעלותה את להסתיר אפילו לה

 זה, בערב ניגנה התזמורת אגב, צלמים.
 שהורכבה מיוחדת תוכנית התצוגה, לפני

 לןללת מתאימים: שמות בעלות מיצירות
ה שלושת בעל הכובע ברליוז, של פאוסט
לדה־פאליה. קצוות

איד
ט בוכים סר ? ב
 ארבל עמליה ובעלת־הגלריה הציירת

 לארצות־ שנה חצי של למסע השבוע יצאה
 יצירות 200 עימה נוטלת כשהיא הברית

ערי נסיעתה: מטרת ישראליים. ציירים של
 בז בארצות־הברית ישראליות תערוכות כת

 יהודי בית לכל ישראלית אמנות להחדיר מטרה
 הפירסומאי יזם פירסומי טריק • באמריקה.
 הצלע הסרט הצגת לרגל גכיש. שמואל
הציב בתל־אביב, גת בקולנוע השלישית

התרבות״ כ״היכל ג׳יבאנצ׳י בית דוגמניות
פאוסט קללת אחרי

 להציג המתכוונות נערות של קבוצה הדריך
 הגו־גו ״נערת לתואר מועמדותן את השבוע

 שייערך הקצב פסטיבל במיסגרת השנה״, של
 אחת שלכל מובן בסינרמה. החמישי ביום

 וקשה אישי, ריקוד סיגנון המועמדות מן
 שמעון אבל קצר. כה בזמן לרקוד ללמדן
רק של טריקים להן להקנות לפחות הצליח

 לחובבים. ידועים שאינם מיקצועיים, דנים
ש בטוחה היתר, חן ־טולה הזמרת •

כש זה היה בינלאומית. קאריירה לה נכונה
ר הוארד האמריקאי ר,עסקיםאיש נ ז י  אי

 היל־ במלון משרד שכר אייזנר לארץ. הגיע
כש הבוהימה בחוגי להסתובב החל טון,
 מיליון 12 של בירושה שזכה מספר הוא

 להפיכת להקדיש רוצה הוא אותה דולר,
 בינלאומיים. בידור לכוכבי ישראליים אמנים

 כמו אמנים חוזים על להחתים ניסה הוא
בי טולידאנו, אבי ט, קו ט  הזמרת ר

 להם הבטיח הוא ואחרים. אלכסנדרה
 דמי־ את לשלם לארצות־הברית, לקחתם
ו בחודש, דולר 2500 של משכורת הטיסה,

 כמובן. חשבונו, על להשתמלות. לימודים
 נראו אייזנר המיליונר של סיפוריו אולם

תן שולה, של ואמרגנה חשודים  גפני, אי
 בארצות־הברית ישראל משגרירות ביקש

 התשובה, שהגיעה לפני האיש. על פרטים
 לעזוב מנסה כשהוא בחיפה אייזנר נעצר

 חשל את פרע שלא אחרי באונייה, הארץ את
 !• בארץ. שהה בהם בבתי־המלון בונותיו
ל שהגיע סאן, ארים הזמר יותר הצליח
הברי הטלביזיה אנשי בפני הופיע לונדון,

 סרטי סידרת על מייד אותו שהחתימו טית,
• טלביזיה.  יוצאת־דופן יום־הולדת מסיבת י

 בתל־ מיני־מאנדיס במועדון השבוע נערכה
 הבוהימה אנשי לכל מסיבה זו היתד, אביב.

 המסיבה את אירגנה עקרב. במזל שנולדו
 שנולדה בךיוסף, מירי יחסי־ו־,ציבור אשת

 שלחו עקרב מזל בני כל זה. במזל היא אף
במסי השתתף שלא מזל אותו לבן ברכה

באו # אשכול. לוי ראש־ד,ממשלה בה:
 פרופסור האסטרולוג גם הופיע מסיבה תה

שח של שלמה לשורה ניבא הוא בלאק.
 לשחקן ניבא השאר בין עתידם. את קנים

 ברבמ־ שיחלה ארנון, (״פופיק״) מרדכי
 כרכה לשחקנית שנים• מספר בעוד טיזם

 בקא־ מסחררת הצלחה בלאק ניבא נאמן
שלה. ריירה

 נייר ממחטות עם מיתקן האולם בפתח גביש
 לאשר, נותן הזה ״הסרט הכתובת: ומעליו
לה שכחת אם ניוז. דיילי — טובה בכייה

מ לילי ממחטת־נייר קחי — ממחטה ביא
• זו.״ קופסא באולימ שהמשתתפים שעה י
 ספורט־ להישגים להגיע ניסו הנכים פיאדת

 האולימפיאדה, מנהל עסק יותר, טובים איים
 המגורים תנאי בשיפור עובד, יוסןש

שהופ עסוק, כך כל היה הוא האורחים. של
הס טוב״. ״מזל לו איחלו ידידיו כאשר תע

 בחודשי נמצאת אשתו כי שכח שעובד תבר
 לבית־חולים, הובהלה היא האחרונים. הריונה

 על שידע מבלי השלישי, בנו את שם ילדה
 עצמו את מצא יותר מביך במצב # כך.

 גלד. זאב כפר־סבא, עיריית ראש השבוע
 ולצאת להתנדב העירייה לעובדי קרא גלר

 העניק ואף בית־שאן, עמק בישובי לעבודה
ל המיועד ביום כך. לשם חופשה יום להם

 היו שם הוועד־הפועל, לבית גלר יצא יציאה
 עובד כי גילה להתכנס, צריכים המתנדבים

 היה קריאתו אחר שמילא היחיד העירייה
עצמו. הוא

ם איך קדי גי־גי? רו
ן לרקדן השבוע היה מיוחד עיסוק עו מ  ש

מודרני, למחול מורה שהוא שמעון, לוי.

שיער מסמר
 האנגלי, הצמרת ספר ששון, וידל

ה בתחרות ראשון במקום השבוע זכה

ש קולסטון מלכת התואר על תסרוקות
.ב נערכה . תל־אביב. .
 ששון וידל בדיוק לא אומרת, זאת

 שלו. רעיון של גילגול אלא שזכה, הוא
 אבני התסרוקת הוכתרה קולסטון כמלכת

 עליזה הספרית בידי שעוצבה החומה,
מו עליזה וליזה. דויד מסלון בביוף

 המקורית לתסרוקת הרעיון שאת דה
 דומה תסרוקת של מתצלום שאבה היא
 ובעלה היא למדו אצלו ששון, וידל של

באנגליה. שהותם בעת דויד
התסרו זכתה בתחרות השני במקום

 אל־על, מדרגות המפוצץ השם בעלת קת
 מרמת- אלי, סלון בידי עוצבה אשר

גן.
 לתלתלים הוענק השלישי הפרם ואילו

הספרית שעיצבה ג׳וזפין הבלונדיים

ברמת־גן. אהובה מסלון אהובה
 קולסטון מלכת התואר על התחרות

הגר חלה חברת על־ידי נערכה אשר
ה הספר מועדון של בחסותו מנית,

ו לתסרוקות נועדה בתל־אביב, מעולה
לדוגמניות. לא

 שלהם לקוחות הספרים רוב בחרו לכן
 הספר התסרוקות. את שידגמנו על־מנת

ש היחידי היה היכל־יופי מסלון יוסי
 מר״ מימי ידועה, בדוגמנית השתמש
 את שערותיה על להדגים כדי גולים,

פרם. בשום זכתה שלא שמש, תסרוקתו

1629 הזה העולם
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