
 שפות. בעשר שולט אני קלאסה, לי יש ״כי
 אוהב אני אבל גברים, עם לשכב אוהב אני

 להתנהג איך גם יודע ואני נשים, עם לצאת
איתן.״
 מלים, שרה מהן, שאחת הסיבה וזאת

 היה כשהוא היה זה לו. ונישאה התבלבלה
בניו־ אותה פגש הוא .23 בן צעיר, עוד

 להסתיר רצה והוא בו התאהבה והיא יורק,
אותה נשא והוא כולם,״ ״כמו עצמו את

לאשה.
 שהיה בחבר לקנא התחילה היא כך ״אחר

 יעשה לא הוא אותי.״ עזבה והיא אז, לי
 היום צריך לא ״אני פעם. עוד זה את

״אני אומר, הוא אשד״״ מאחורי להסתתר
 עם מסתובבים מתביישים. כולם מבין. לא

שלהם.״ החברים אל בורחים ובערב הנשים,
 לא עוד הוא מאוד. אומלל היה הוא אז
הוא היום, מכיר שהוא החיים את הכיר
 אחר- הזמן. כל סבל והוא להתגרש• פחד
 כי הצגות, בכמה בברודווי הופיע הוא כך

 אצל רקד הוא ארצה, בבואו זה, לפני עוד
לו. לה ובלי נוי רה בדו ארבטורה, מיאה

 את להכיר התחיל הוא בברודוויי, שם,
 שרצה. מה להיות והפך האמיתיים, החיים

 הוא מעם,״ הגעתי הפלין ואן אל ״אפילו
 בבית־ בבר, אותו ״הכרתי בסוד, מגלה
 גמור.״ בסדר היה דווקא הוא בווילג׳. קפה

★ ★ ★ כולם את הרגו הגרמנים
 מלהיות רחוקה היתה שלו ילדות ך*

היה הוא מלחמת־העולם בזמן נעימה. | (

ידידה מחבק ז׳ל,
נשים עם לצאת גברים, לאהוב

 הלך הוא 1941 בפברואר 28וב־ ברומניה,
 לשם נכנסו והגרמנים לבית־כנסת, אביו עם

 ואביו עצמו הוא המתפללים. כל את ורצחו
 איש 86 ניצלו. וכך לשולחן, תחת הסתתרו

וכש במלחמה, שם, נהרגו שלו מהמשפחה
 על הרבה ידע כבר הוא ארצה עלה הוא

הכל. לא אבל החיים.
 אותו לקח 14 בן בהיותו אחד, יום
 אותו בהרי־הכרמל. לטיול מחיפה מציל
 א־תו, והתעסק חשיש, לעשן לו נתן מציל

 לקח ולמחרת הביתה, אותו החזיר ואחר־כך
 בעיני,״ חן מצא דווקא ״וזה שוב, אותו
מגלה• הוא

 ויסורים, צרות הרבה עליו עברו מאז
 דבר שום על מצטער לא הוא היום אבל

 מרוויח ״אני אומר, הוא עובד,״ ״אני שקרה.
 אנשים לחודש. דולאר אלפים שלושת עד

 בשבילי. רק פייר מלון של למסעדה באים
 איפה יודע אני בתל־אביב, חצקל כמו אני

 ובבריכות־ ,בעיקר בסאונות חברים, להכיר
 אני שלי, התפקיד את יודע אני שחייה.

 לא אני והעיקר בעסק, האשד, כלל בדרך
ס ו,מוב האנשים שרוב יודע אני מתבייש.

 הם רבים ובמיקרים הומוס, הם בעולם רים
 משפחה להקים כדי לסביות, עם מתחתנים
 בלי רוצים, שהם איך לחיות ולהמשיך

צרות.
 קצין הוא כזה. אחד זוג יש בארץ ״גם

 הראשונה הלסבית היתד, והיא באונייה,
 יודע לא אחד ואף ילדים, להם ויש בארץ,

זה. על
 בחוץ אבל מתביישים. עוד בארץ ״כן,
 וכל האופנה, זאת הסיגנון, היום זה לארץ

זה.״ את מנסה בעניינים, להיות שרוצה מי

אנשים
 האקדח

משה של
 לאיגוד בבחירות גח״ל של הניצחון את
בקל שהושג זה ובעיקר המדינה, עובדי
 ראש־הממש־ משרד בבניין שהוצבו פיות
 מכלל אחוזים 26ל־ גח״ל זכתה בו לה,

 המערך אנשי הסבירו המצביעים, קולות
נמ שלישכתו בגין, מנחם שהשר בכך
 ערב־חג מדי נוהג בניין, באותו צאת

 שמח״ ״חג המשרד עובדות לכל לאחל
ה בגין, על־כך כששמע נשיקה. בלוויית

 נכונה, איננה הזאת ״הטענה בחיוך: גיב
 ראש־הממש־ משרד עוב־י שמרבית משום

 יכולה נשיקה אם אבל גברים, הינם לה
ב דבר־מה עושה הייתי במשהו, להועיל

״ דון... תון • ני  שנערך העית־נאים בעי
ת-סוקולוב, האחרון בליל־שבת התרא בבי

 (מיל.) אלוף־מישנה גם השאר, בין יין,
(בהת המיוחד עוזרו גרנית, ישראל

 ספיר. פינחס מע״י מזכיר של נדבות)
 אחדים חודשים לפני פרש כי טען גרנית

 זאת לעשות חייב ולדעתו מאחר מצה״ל,
 שירות. שנות 25—20 כעבור קצין כל

מל למנוע ניתן ציבורית פעילות ״ודרך
 :סער טוביה המראיין, התערב חמה.״
 במקום היהודים במלחמות עוסק אתה ״וכך

 הזדמנות בא־תה • הערבים.״ במלחמות
 בהתכוונו לשוני: חידוש סער טוביה חידש
 לו אמר גרנית, של הקולח דבריו לשטף

 שאל בעצמך. ועונה שואל ״אתה בהומור:
 — מ״מ רק אד פרובוקטיביות. שאלות גם

 רואיין ערב באותו • מיקרופון.״ מחזיק
 ״איך :בקר אהרון ההסתדרות מזכיר

העבו ביחסי ההידרדרות את מסביר אתה
 ובנמל החשמל בחברת שאירע כפי דה,

 איתך להסכים עלי כל ״קודם אשדוד?״
 רוצה ״אני בקר. השיב הידרדרות,״ שישנה
 הידרדרות,״ שאין אומי אותך לשמוע

 בניסוחה שאלתך זאת, ״בכל המנחה. השיב
 הפגרה את • בקר. נכנע מוגזמת,״ היא

 סיעותי־ ומזכירי הח״כים מנצלים בכנסת
 של בנמל־התעופה השבוע, לטיולים. הם,

 מטיילים. של קבוצות שתי נפגשו מחניים,
 של והשנייה הסיעות מזכירי של האחת

 תלמי אמה ח״כ כשראתה חברי־כנסת.
 להצטרף להם הציעה הסיעות, מזכירי את

 ״יוריד שזה בנימוק הח״כים, של לטיול
ואי חברי־הכנסת.״ של הממוצע הגיל את
 לבצע הציע אבניאל בנימין ח״כ לו

מז את הח״כים של לטיול לקבל חליפין:
 את למזכירים ולהעביר הסיעות, כירות

 עופר יעקב התנגדו לכך חברות־הכנסת.
 ההסברה מינהל אנשי קופל, ואריה

 כל • המזכירים. סיור על ממונים שהיו
 אקדחי לאחרונה קיבלו שרי־הממשלה נהגי

 נסיונות מפני השרים על להגן כדי ברטה
ה את עונדים הנהגים בחייהם. התנקשות

 מתחת מיוחדות, ברצועות חזיהם על אקדחים
 משה, נכנס ימים מספר לפני למעיליהם.

 המלז למלון ספיר, יוסף השר של נהגו
 באקדחו, להתגאות רצה הוא בירושלים. דוד
ו האקדח את גילה מעילו, את פתח לכן

 הנוכחים כל ״איי.בי.אס.״. בגאוזה: הכריז
 לומר: כמובן התכוזן הנה: בצחוק. פרצו

האמריקאי). ר,בטחון ;שירות ״אפ.בי.איי.״

״יותר
פראית
מאנה״

מעש למעלה לפני משונה? עולם איזה
 השנייה, העולם מלחמת בזמן שנה, רים

 דוליצקיה ליא התלמידה את גירשו
 רינהרדט שם על הבמה לאמנות מהמכון
מנה הזמינו השבוע יהדותה. בגלל בוינה,

 בוינה עתה המופיעה ליא, את המכון לי
במ להרצאת-אורח הגג, על כנר בהצגת

 שחקני של התעסוקות שאר בין • כון.
 מסיבה. גם ערכו הם בוינה, הגג על כנר
 וים־ לוציאנו הבמאי היה האורחים בין

 מזכירה דוליצקיה ליא כי שקבע קונטי,
 אבל מאניאני. אנה השחקנית את לו

 • מאנה.״ פראית יותר ״ליא אחד: בהבדל
 סוף־ ,מגיעה להקות־הקצב של המבול אחרי
 סתם ששרה להקה בארץ לביקור סוף

 והיא (טווים), ספינרס לה קוראים שירי־עם.
ש ג׳תס יו חברים: מארבעה מורכבת

 יליד כושי הול, קליף ילש; יליד הוא
 יליד דיוויס, טוני בהודו; שגדל קובה

 יהודי, שהוא גרובס, ומייק אנגליה;
 כל אי־אפשר. יהודים בלי הרי כמובן.
 בערב לארץ מגיע הזה הגלויות״ ״קיבוץ

 • בתל־אביב. אחת להופעה יום־העצמאות,
חד־פעמית להופעה לארץ הגיעה שכבר מי

 אה■ חנה הזמרת זאת יום־העצמאות בערב
להו כדי מארצות־הברית באה היא רוני.

 איזה אח, שייקרא בערב התרבות בהיכל פיע
 ולא כמעט בנמל־התעופה פניה מקבלי לילה?
 לבושה מהמטוס ירדה חנה אותה. הכירו

 היקרות הפרוזת אחת רוסית, סייבל בפרוות
 מהארץ. שנה של היעדרות אחרי בעולם,

 ליום־ כמתנה בעלי לי נתן הפרוזה ״את
 סיפרה. שלנו,״ הנישואים של החמישי השנה

 כבר שהציג לאחר שוב, אלינו חזר הוא >•
 מי? השנה. ינואר בחודש יצירותיו את בארץ

כמו אלונסו, איורו הפיליפיני האופנאי
ה קסם קורא הוא החדשה ליצירתו בן.

 תיכ־ פרי הם המוצגים הדגמים וכל מזרח-
 חרוזים, במקוריותם: יוצאי־דופן הם נונו.

 אף רואים ולא כימעט וחרוזים. חרוזים
 הגיע לא אולנסו בד. של אחד סנטימטר

 בנות כולן דוגמניות, איתו הביא הוא לבדו.
 תשו־ הפיליפינית. בחברה טובות למשפחות

 מיני, הדוגמניות משכו מיוחדת מת־לב
 ;לשעבר הפיליפינים נשיא של נכדתו

 הנשים מעשר לאחת נבחרה אשר וצ׳ונה,
 לשישה אם ושהיא במאנילה האלגנטיות

• ילדים.  הגדולה עוד היא ירקוני יפה :
ליש הפסח לקראת יפה כשחזרה בכולן.

הק מרבד במועדון בהופעתה והחלה ראל
 הבכורה ליל דמה שבתון, מלון של סמים
 של ומה המי כל חברתי. לפסטיבאל שלה

 בד״ר החל שם, היו הישראלית החברה
וכ הישראלי, שותל־הלבבות לוי, מורים

 תל־אביב, משטרת של הפורש במפקדה לה
ד,נ־ אכן. אבא ושר-החוץ קנר יעקב

מיני
נשיא של נכדתו

ודגמיו אדונסו איורו
חרוזים חרוזים, חרוזים,

 לאירוע הזמינה שרתון מלון של הלתה
ושו כראמה מפעולת פצועים גם זה
 צה״ל. של בכירים קצינים של ארוכה רה

 המרכז פיקוד אלוף היה שנעדר היחידי
למו הגיע גנדי זאבי. נ״גנדי״) רחבעם

 נעלב פנוי, מקום מצא לא באיחור, עדון
 הפיזמונאי קיבל הפסח לחג • והסתלק.

 אותה פתח מאנגליה. חבילה מנוסי דירי
 שהופיע באנגלית חמשירים ספר בה ומצא

 מסטודנט הקדשה ובו בבריטניה לאחרונה
 קליין אליהו בשם לקולנוע, ישראלי
 של מעריץ שאני ״מכיוזן בלונדון. הלומד

 חמשירים ספר לך שולח אני חמשיריך,
 נשאר לא דידי קליין. כתב מאנגליה,״

 מעשה סיפרו את לקליין שלח הוא חייב.
 דידי מאת חמשירים / לוסי ושמח בעלמה
 של מעריץ בתור הקדשה: ועליו מנוסי

ל גם • כשי.״ הספר לך מוגש מעריצי,
 אינה הכוונה אבל ב.ב. בקרוב יהיה ישראל

 — ביטש לבייבל אלא בארדו לבריג׳יט
 רפי בקרוב מקימים אותו — התנ״ך חוף

טא חוף על אושרוב, ושלמה נלססון
 הנקודה שהיתה — טאבה אילת. שליד בה,

 — ביוני 5ה־ בגבולות ביותר הדרומית
תת־מימי. לדייג לכפר־נופש להפוך עומדת

■ השבוע פסוק
ברזי ישראל שר־הבריאות #

שט החזרת בלי שלום צופה ״איני : לי
חים.״
 על ספיר פנחס מע״י מזכיר #

 כליל שהוא חושב ״אינני דיין: משה
השלמות.״

 על יריב זיוה העיתונאית #
הם ״מי המעצמות: ארבע שיחות

נושכים!״ אינם נובחים כלבים בכלל?

ומיני צ׳ונה
ת מעשר אחת האלגנטיו

ה עד חפר חיים הפיזמונאי •
 — האנושות את יהרסו ״הם : רוסים

שלום.״ שיהיה העיקר
 כמירדף שנתפס פצוע הבלן •

ישראל.״ את אוהב ״אני כרמת-הגולן:
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