
 ׳. האמריקאי 7הדג 7ע בישראל להשתין מותר האם
!״שפה של ענייו לא נוזלים, של ענייו ״זה :אגמון

ת הבו א  ה
ה של טל ס

■ ה בין המילולי הדו־קרב ;
ו גודיק גיורא אמרגנים
 לשיא הגיע אגמון, יעקב

 גלי על הפעם השבוע, חדש
 שגודיק, אחרי זה היה האתר.

 מתכוון הוא כי הצהיר שבזמנו
 המחזמר את בישראל להפיק
ה זו. מכוונתו בו חזר שיער,

 נל״ אריה שלו, פרסומאי
 לעתוגות הודעה הפיץ בלוט,

 גודיק כי השאר בין נאמר בה
 שנראה כיון שיער את יפיק לא
ה את להציג ניתן לא כי לו

ה וכי בעברית בארץ מחזמר
 כיצד יבין לא הישראלי קהל

ה הדגל על בהצגה משתינים
 לאגמון, עבר הכדור אמריקאי.

 את להפיק כיצד עתה השוקל
הש כשרואין בישראל. שיער

הו על אגמון הגיב ברדיו, בוע
שלו ״עוד גלבלום: של דעתו

האמ שר־החוץ של נאומים שה
 ולא רוג׳רס, ויליאם ריקאי,

מש איך בישראל שיבינו רק
 אלא האמריקאי הדגל על תינים

 אם מזה, חוץ לזה. שיצטרפו
 שישתינו זה בעד הוא מישהו

ב אינו למה האנגלית בגירסה
העב בגירסה שישתינו זה עד

 ולא נוזלים של ענין זה רית?
 המראיין, שפד״״ של ענין

 נוכח נבוך היה מנור, אהוד
היה לא אך אגמון׳ של דבריו

 ענייניות שאלות מספר לאחר ן
לה אפשר כיצד המאזין שאל
 למקום ממקום הצמח את עביר
ה מגישת יינזק? שהוא מבלי

שא אוריין, זוהר תוכנית,
להע רוצה הוא לאן אותו לה

 שלי!״ ״לתחת הצמח? את ביר
נש כשתשובתו השואל השיב
בישראל. בתים באלפי מעת

 אוהב אחרת, בתוכנית
רואיי־ צה״ל, גלי של אוהב לא
 סטלה אל״מ החן מפקדת נר,

מוסי על כי גילתה שם לוי.
רא פעם שמעה היא הקצב קת

 הסרט וכי שלה מהנהג שונה
 ד״ר היה ראתה אותו האחרון
 — כשנתיים לפני — ז׳יבאגו

 באופרה גם זמן. חוסר בגלל
ב המפקדת. ביקרה הישראלית

 ״עד ג פוצ׳יני של בואם לה
 אופרה שקיימת ידעתי לא אז

 הטלוויזיה על סיפרה. בארץ,״
ואף־על־ ,חיובית דיעה לה יש
 היא מכשיר, עדיין לה שאין פי

 ״שמעתי דיסקוטקים? תקנה.
שלי דבר לא בכלל וזה עליהם

ב הייתי לא עדיין אומנם לי.
שיז מצפה אני אבל דיסקוטק,

הוסיפה. אותי,״ מינו

בעיית
ם לי א סו כ ס מו הו ה

בכנ הנואמים דוכן על י■
כי המערך ח״כ עמד סת ד ר מ

 נכנסה כי מככר לא שהודיעהלוון שניה
 13 לפני שרק אהרי להריון, שוב

 עקרות תקופת אחרי הככור כנה את ילדה חודש
 ללדת מוכרחה אני ״עכשיו :השכוע הכריזה ממושכת,

 שלי ״הכן סופיה: אמרה - עיתונאי כראיון כת!"
 הוא רב. כה זמן לו חיכיתי כחיי. היחידה השמחה הוא

 :סופיה אמרה אחר כנושא שלי." והנצחון שלי הקהל
 כ־ הגירושין מוסד הכנסת ונגד המשפחה כעד ״אני

 פונטי, קארלו המפיק שכעלה, אחרי וזאת איטליה,"
הראשונה. מאשתו גט לקכל כדי רכות שנים נאכק

 הדברים. שידור את למנוע בידו
חי. בשידור נאמרו הם

■  חי בשידור נוספת תקלה '
 הבית לעקרת בתוכנית אירעה

 בתוכנית האחרון. הרביעי ביום
 ולעצי־ לחקלאות מומחה השתתף

לש התבקשו והמאזינים צים
 הטלפון. דרך שאלות אותו אול
 מיבטא בעל המטלפנים, אחד
ב הטיפול דרך על שאל יקיי,
באקלים־ים. הפילהדנדרום צמח

 במהירות־הבזק וקרא עופר,
ה את לשנות הצעות מיני כל

 כל שונים. פריטי־יבוא על מכס
 החשיפה מדיניות במיסגרת זה,
ה הליבראלים ח״כ האוצר. של

ש האוזנר, גדעון עצמאיים
 של הארוכה לרשימה הקשיב
״חוש העיר: חשופים, מוצרים

 מעוניינים לא שאנו כל כאן פים
״שעונים חביות, לראות: . . .

בדנמרק, ישראל שגרירת 0|

 לחופי הגיעה היליץ, אסתר
 ה־ שהשאלה כמובן שת־מולדת.

 היתר, אותה ששאלו עיקריר
הפורנו בתערוכת היה ״איך

 הייתי,״ לא ״בתערוכה גרפיה?״
 אין ״אבל השבוע, אסתר סיפרה

ממי בתערוכה לבקר צורך גם
מל בדנמרק הרחובות כל לא
ב שהופיעו דברים באותם אים

השג סיפרה ועוד תערוכה.״
 המשפטים שר לדברי כי רירה,
 בדנמרק המינית הפשיעה הדני,
ההגבלות. שהותרו מאז קטנה

 נמאס וייצמן לעזר י■
 סביב שנערך מהקרנבל כנראה

 אחרת לשר־התחבורה. בחירתו
ממש טילפנו מדוע מובן לא

 וביקשו העיתונות לצלמי רדו
 של ביקורו בעת לצלם לא מהם
 ״כדי לוד התעופה בשדה השר

בשקט.״ לעבוד שיוכל

 בלתי־רגילה התעניינות י■
 ה־ בערב הקהל השבוע גילה

 שי• שמואל של ראיונות
ה כי הומוסקסואליזם. הסיבה:

 היתד, הערב של המרכזי נושא
ה שבחבורה, הנערים ההצגה

עור שחבריו הומו, באחד דנה
הע תחילה יום־הולדת. לו כים
ההצגה במאי את לבמה שי לה

;״־ס הס רודולו
כ וטס היטלר של סגנו

 לכריטניה 1941 למאי ס!
 לכרי- להציע כדי לכדו
 עתה מנהל כניעה, טיס

 כהגי־ לשיחרורו, מאכק
אח הוא הס .85 לגיל עו
עד היושכ האסירים רון
 שם שפנדאו, ככלא יין

הנא המנהיגים נחכשו
מופק שמירתו על ציים.

 והיא שומרים 40 דים
כש מארק מיליון עולה

 היא למעלה התמונה נה.
 צולם כהן הכודדות אחת

ככילאו. לאחרונה הם
 הפסיכולוג ואת קילוס היי

עק הסביר עקכיה. אוריאל
 בגיל להומו הופך ״אדם ביה:

ב מכך יודע שהוא בלי צעיר,
 בכך אשמה כלל בדרך התחלה.

תוקפ נעימה, לא שהיא האם
 לרפא ניתן ״האם וגסה.״ נית

״בתיאור שי. התעניין הומו?״
יר שהוא בתנאי אבל כן, יה,
הפסיכו הסביר להשתנות,״ צה

 שולם שלא קילוס, לד,יי לוג.
ש היה נדמה בעברית, היטב

 הד,ומוסב־ את מגנה הפסיכולוג
 עליהם להגן יצא הוא סואלים.
ה של היא ״הבעייה בתוקף:
 וזה ההומואים! של לא חברה!

מע־ הראשונה שבפעם טוב דבר

ממאה־ לאחרונה שנפרדהאוושלהאנדוס
 הקולנוע שחקן האחרון, כה

 השחקנית לקח. למדה לא כלמונדו, פול ז׳אן הצרפתי
 פרידתה אחרי ואמרה חזרה ,33ה- כת השווייצית
 מיס־ לפני שנפרדה אחרי שאמרה מה כדיוק מכלמונדו

 עדיין ״אני דרק: ג׳ון אחר, קולנוע משחקן שנים פר
 מצאתי לא עדיין מזה חוץ לנשואין. מכוגרת מספיק לא
מתאים. גכר לחפש ממשיכה והיא המתאים." הגכר את
 הנושא על מחזה בארץ לים

 כאל להומואים מתייחס שלא
משוגעים!״

 קצין גם דיבר ערב באותו ■
 כן־אמנון, שלמה המבחן
ליל סגור מוסד בעבר שניהל

המ לחוק התנגדותו את דים.
 הומוסקסואלים, על מאסר טיל

״להכ במשל: בן־אמנון הביע
 בבתי־הסוהר למאסר הומו ניס

אלכוהו להכניס כמו זד, שלנו,
ראשון.״ ל״קבי ליסט

 קיבלה לא שעדיין ההצגה ■
תוע הצנזורה, עול אישורה את
ה כדברי אישור, בלי גם לה

 שיצא אגמון, יעקכ מפיק
 חברי נגד בשצף ערב באותו
מטי היינו ״אם הצנזורה: ועדת

ה את הזאת הוועדה על לים
 יכולים היינו בחו״ל, הסברה
המדי של מסיבת־סיום לעשות

 וצרי־ מוגבלים אנשים הם נה.
אופק!״

 היתה האחרונות בשנים ■
 של הסולנית חכמי ליאורה

 לוי. הסיח של הבלט להקת
 פירוד חל שבועות כמה לפני
 מתכוננת ' וליאורה השתיים בין

משלה. להקה להקים

פרנ (ג׳וזף) ליוסף ■
 בת שבע בת אגודת דובר קל,

ב הזדמן המחול, לאמנות דור
 חיי־ להציל האחרון השישי יום

 לפנות־בוקר, ארבע בשעה אדם.
מ באחד במכוניתו נסע כאשר
 ב- לפתע הבחין הרצליה כבישי
הראשון ״ברגע הפוך. וויליס

תאו כאן שאירעה סבור הייתי
 והנוטעים שעות כמה לפני נה

 ״בכל ג׳וזף. סיפר הסתלקו,״
 מה לראות ונגשתי עצרתי זאת

ל שמתחת התברר שם.״ קורה
 קשה. פצוע חייל שכב מכונית
לח ג׳וזף בידי עלה רב במאמץ

 השכיב הוא הפצוע. את לץ
בית אל ודהר במכוניתו אותו

 בזמן,״ שהגעת ״טוב ד,חולים.
 שהפצוע לאחר הרופאים, אמרו
ממוות. וניצל ;ירוי־דם קיבל

|  בישראל קורא היה מה |
 שר־החוץ, היה למשל, לוא,

גי משפט מנהל אכן, אכא
 לודאי קרוב אשתו? נגד רושין

בט כסוד מוכרז היה שהענין
 להעלים משתדלים והיו חוני
 בגרמניה, הציבור. מעיני אותו

 13ב־ להיפתח עומד זאת, לעומת
 פומבי, גירושין משפט בינואר

 אנהמריה היא בו כשתובעת
 אלא אינו והנתבע *טילה
הכל שר ,59 שילד, קארל

המערבית. גרמניה של כלה

■  אירעה משעשעת תקלה |
 ארצות־ נשיא לסגן השבוע
 בעת אגנייו, ספיח־ הברית,
ה בנמל בפיליפינים. ביקורו
ממ שרי פניו את קיבלו תעופה

 גבה־ אגניו הפיליפינים. שלת
 דוכן, מעל נאום נשא הקומה

ב מאחוריו. יושבים כשהשרים
 על אגניו התישב נאומו תום

 להפנות מבלי שמאחוריו, הכסא
 כבר ישב הכסא על ראשו. את

הקו נמוך הפיליפיני שר־החוץ |
ברכיו. על התישב ואגניו מה

ה העולם 16887 הז


