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 תבואי שאת רוצה ״אני שיו:
ה את ותכירי למכסיקו איתי

 איך פתאום? ״מה שלי.״ משפחה
 בקושי אני לנסוע. יכולה אני

תשו לן אתן אני אותך. מכירה
 טיל- הבחור, כשהלך מחר.״ בה

 בארץ להוריה אלכסנדרה פנה
״תח לעשות. מה אותם ושאלה

ה השיבו הביתה!״ מייד זרי
הורים.

 במינה מיוחדת תערוכה ■1
 הסמוך מפלסים בקיבוץ הוצגה

 הציג התערוכה את עזה. לרצועת
 עודד הצייר הקיבוץ, חבר

 לא בתערוכה המיוחד שמיר.
 המיקום: אלא התמונות, היו
 לוחמת- נגד במיקלט הוצגה היא
הקיבוץ. של גזים

 הישראלי אבנרי, סם 6׳,
 והשתלט מדרום־אפריקה שחזר

 התל־אביבית, אופנת־העור על
 כשהוא האחרונים בימים נראה
שו עם מעמיקות שיחות עורך

 תל־אבי- חתיכות של שלמה רה
 כבר הגב מאחורי ידועות. ביות
 מטרת אולם עליו, לרכל החלו

 סם מהרה. עד התבררה השיחות
 לענף גם בקרוב להיכנס עומד
 הוא זו ולמטרה הנשים בגדי
 בצורה שווקים מחקר עורך

ל לחו״ל נסיעה לפני מקורית.
או הוא עסקיו, הרחבת צורך

 על ראשון ממקור מידע סף
 ה־ של האופנה צריכת נוהגי

דיזנגופיות.

 התברר בו שבוע באותו :■
 טו• חיים שממלא התפקיד כי

 לו הוצע הגג, על בכנר פול
 כדני שחקנים שנידחו אחרי
 גילה כדטון, וריצ׳ארד קיי

 סי* רוסרט האמריקאי השחקן
ם  הוא כי אמריקאי למראיין צ׳
ג׳ורג׳ של תפקידו את דחה
 מיצ׳ם פאטון. בסרט סקוט ם.

התס •את אהב לא הוא כי גילה
 את תקחו ״אולי והציע: ריט,

 לקחו המפיקים ובאמת סקוטי״
ה בעיקבות שנבחר סקוט, את

ל ניו־יורק מבקרי על־ידי סרט
 כמועמד הוצע ואף השנה שחקן
האוסקר. לפרס
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 שדמה שרי־המשטרה •
 כבתי• המצב עד הידד,

 למצב נגיע ״בקרוב הסוהר;
 לא פרוטקציה מכתב שבלי כזה,
 טרוריסטים יותר לקלוט נוכל

בכלא.״ שפוטים

 אפרים ההומוריסטן •
ישראל: עם עד קישון,

ספיר.״ עם ספר? ״עם

ד ד1ך ל1ד1ד ה (עם אטינגר עמוס שבעריכת חצות״ ״עד הרדיו בתוכנית השתתפה |1ד
! 1 11 11 | |1|# התוכנית במהלך קלאב״. ״קינגס הלילה במועדון שנערכה מיקרופון), | _

 אלה על דעתה מה אטינגר על־ידי וכשנשאלה שהוציאה החדש התקליט משירי חלק דרורה שרה
במיעוט." שהם מזל קשה. ג׳וב זה עליהם. מרחמת ״אני :השיבה בטלוויזיה, תוכניתה את שמבקרים

ב נשמרים והנאומים הסרטים
ההיסטו למען מיוחד ארכיון

 הזכות יש האומות לנציגי ריה.
ב הסרטים של העתקים לבקש

ה עובדי לדברי הופיעו. הם
 המנצל היחידים אחד מדור,
 סרט של העתק ומבקש זו זכות

 שר־החוץ הוא המצולם, נאומו
אסן. אבא הישראלי

 גונאר האו״ם שליח !■
טפ באמונות מאמין יאריגג

 בשבוע כשהגיע עובדה: לות.
 גולדה עם לשיחות שעבר

 לו הוגשו אבן, ואבא מאיר
מהות של עיקרים 13 בכתב

ה בהסרטה זורבה תפקיד את
ה ברשתות שתוקרן צבעונית
נו דבר האירופיות. טלוויזיה

 ידין הצלחה: על המראה סף
ה אחד של במישאל ניבחר,

 באוסטריה, החשובים עיתונים
ב 1970 של האהוב לשחקן

הוואלסים. ארץ

 ב־ המצליח אחר שחקן ■1
ה זינגר, גדעון הוא חו״ל
 נז- האיש במחזמר עתה מככב

 בברודוויי. המועלה לאמאנשת
 כתבו טיייימס בניו־יורק אפילו
 — זינגר את ״לראות עליוז

תו־ שבגדר בימתית אישיות

 הבקשה אפריל. חודש עד נוספת
 ברשיון יזכה אם בדיון. נמצאת

ש שחקן־אורח יהיה הוא —
ה לתקופה עבודה רשיון קיבל

 וממה כה. עד ביותר ארוכה
ב בחו״לי ביותר מתרשם הוא

״מ זינגר: גילה טלפונית שיחה
פרטי.״ מלביש לי שיש זה

 השחקנית עם קורה ומה ■
 ץ דודיצקיה ליה הישראלית

 גם בחוץ־לארץ. נמצאת היא גם
 בגירסד, במחזמר. מופיעה היא

 שם הנג, על כנר של הווינאית
 גולדה. תפקיד את ממלאת היא
תפ־ את שיחקה כבר ליה אגב,
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 יוחנן שח״כ בעוד ■
 ו־ אש לשפוך השתדל באדר
 פינחס שר־האוצר על גפרית

 על הגדול הוויכוח בעת ספיר,
 לבוחר), דו״ח (ראה התקציב
ב העניין לכל ספיר התייחס
 ציטט כשבאדר בולט. הומור

ה תקציב על שונים מיספרים
 קריאות־ ספיר לו קרא ביטחון,
 כשזה העובדות. לתיקון ביניים

 המי- את ספיר רשם עזר, לא
מ קם פתק, על שלו ספרים
 הנואמים, לדוכן ניגש מקומו,
ב הפתק את לבאדר הושיט
למקומו. וחזר המישפט, אמצע

 ספיר את שיבח באדר ■1
 שב- והצנע עבודתו עומס על

ב גר שספיר טען הליכותיו,
 אחד. חדר של בדירה ירושלים

 את להרים מבלי ספיר, קרא
חדרים!״ ״שני ראשו:

 היה משועשע פחות ■
 ח״כ באדר, של לסיעה חברו
גולד אהרן (ליברלים) גח״ל

 באדר הקבלנים. נציג שטיין,
 עם מסכים שאינו בנאומו הכריז
 ״אבל והוסיף: גולדשטיין, דעות

 לא ממילא גולדשטיין דבר, אין
טוב.״ שומע
 מנחם גם התרגז פעם ■

 הדוכן על עלה כאשר בגין.
 גד (רפ״י־לשעבר) המערך ח״כ

כ בגין התלוצץ יעקוכי,
 לו שאין העיר יעקובי דרכו.
 קרא בגין לדבר. זמן הרבה
 שתי לו לנדב מוכן שהוא
 לרשות העומד מהזמן דקות
 הבין לא יעקובי אבל גח״ל.

ש בגסות השיב הבדיחה, את
 גח״ל. של לנדבות זקוק אינו
 בלתי־ מתגובה הופתע בגין

 מן ויצא קם זו, ספורטיבית
האולם.

 בניו- האו״ם במשרדי !■
 להסר־ מיוחד מדור יש יורק
 ו־ מסריטים המדור עובדי טה.

 הנאומים מן אחד כל מקליטים
כל ובמועצת־הביטחון. בעצרת

שיצמצ ביקש יארינג השלום.
מ — הפרקים ראשי את מו
 ביש- הוא 13 ש״מספר פני

מזל.״

 שראש־הממ־ שחשב מי ■
 רק יודעת מאיר גולדה שלה

 היה יכול לאהוב, ולא לשנוא
ה למיקרא טעותו על לעמוד
שהת גולדה עם האישי ראיון
הלונ באובזרבר השבוע פרסם
גול סיפרה ראיון באותו דוני.

 בעלה, את הכירה כיצד דה
 סיפרה מאירסון. מוריס
 בדנבן. אותו ״הכרתי גולדה:
 היתה אמו במכבסה. אז עבדתי
 אחיות, שלוש לו והיו אלמנה
 סנטור־ באותו היתה מהן שאחת

 של אחותה אושפזה (בו יום
 רקע איפוא לנו היה גולדה).
 היתד, זאת שחפת. של משותף

הרא הרגע מן הדדית אהבה
.שון .  ספרים קוראים היינו .

 את זוכרת אני ביחוד ביחד.
איוב.״ ספר ואת ביירון

צ- ההסתדרות מזכיר ;■  י
הו את הבטיח כךאהרון חלו

 העבודה תנועת בוזעידת פעתו
ה התקפותיו למרות הליברלית,

 זו תנועה נציג על נמרצות
 זיידל. הילל המרכזת, בוזעדה

בהת בן־אהרון פתח מאז אולם
ב אחרים נציגים על גם קפות
 זאת בעיקבות המרכזת. ועדה

הפו הוועד במיסדרונות מהלכת
ה ״החבר הבאה: הבדיחה על

 לבן־אהרון בקרוב שיישאר יחיד
 הילל יהיה המרכזת בוועדה
זיידל.*

 יהפרט המלביש
זימר גדעון של
 ידין ליוסי לו הולך ■
 משתתף הוא בחוץ־לארץ. שלנו
 זורבה למחזמר בחזרות עתה

יו בוינה. הבא בחודש שיועלה
 התפקיד את במחזמר ישחק סי

ישחק הוא מזה חוץ הראשי.

ך  שלוש מלפני ישראל של היופי מלכת סגנית ן
 נישאה שם באמריקה עתה מתגוררת שנים,

 ״טלפן :ב״פלייבוי" פירסומת במודעת הופיעה אמריקאי, לאזרח
תן. להיפגש מתה אני שריר. יפה שמי .800—221—2160 אלי  אי
 משלוש אחת בטח אז במקום, בו חלל אותך מפילה לא אני ואם

 להיפגש משתגעת מהן אחת כל יצליחו. שלי החתיכות החברות
תן אופ הכי הגברים למכנסי הודות מתאפשר זה כל כמוני. אי

 מטאטאים). מקלות שפירושו (שם ברומסטיקס שבעולם. נתיים
די טלפון לי תרים שלא למה אז  זה חי, אתה איפה חשוב לא מיי

יפה. של תמונה המלווה המודעה מודיעה גרוש,״ לך יעלה לא

שו ינח

״חובה — פעת־טבע . . זינ .
 בארצות־ה־ תקדים יצר גם גר

האמרי השחקנים איגוד ברית:
עבו רשיון הארכת אישר קאים
מפי ינואר. חודש סוף עד דתו
הארכה ביקשו אמריקאיים קים

 הישראלית בהפקה גולדה קיד
 בומבה של לצידם המחזה של

ושמו טופול חיים צור,
הווינ בהפקה רודנסקי; אל
וב ידין יוסי של לצידו אית

 לצידו אפריקאית הדרום הפקה
ישראלי. שמעון של

 א־ הישראלית הזמרת !■
 לארץ. חזרה כבר לבסנדרה

 להקת עם יחד כשהיתה, אבל
מון, ר ב אליה ניגש במכסיקו, נ

 צעיר בחור ההופעות אחת סוף
 מאד מצאה הופעתה כי לה ואמר

 ימים, כמה כעבור בעיניו. חן
ב אולימפיה באולם כשהופיעה

 עצמו: על הסיפור חזר פאריז,
 פרחים, זר בתוספת בחור, אותו

 הציג הוא ההלבשה. לחדר בא
 בן מאיור, פרננדו :עצמו
וה המכובדות המשפחות לאחת

 אלכסנדרה מכסיקו. של עשירות
שבזה וחשבה מאוד נעים אמרה

17427 הזה העולם


