
 עלתה מאיר גולדה
ל״י 1000 זמר לחנה
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 ממשלת ראש נימנע מדוע !■
 כן־גור־ דויד לשעבר, ישראל

ש בשבוע אורחים מלקבל ידן,
 ד,תקנת הפרוזאית: הסיבה עבר?

תות שיניים של חדשה מערכת
בות.

ה אשדוד, עיריית ראש !■
ב אירח צילקר, צבי מהנדס

מ שר־התיקשורת את ביתו ש
השי באמצע כאשר פרס, עון
 צילקר הטלפון. צילצל חה,

ה את בבירור שמע לא השיב,
 ״לא וצעק: לקו מעבר קול

 מקולקלים.״ הטלפונים שומעים,
 אתה לפני ״דווקא פרס: הפליט
 צילקר תיקן זאת?״ להעיר צריו

 דק בסדר, ״הטלפונים עצמו: את
״צרודים. שהקולות . .

■ ב המשתתפים שאר בין |
 של שבהנחייתו הלילה תוכנית

 בן־פורת, (שייקר,) ישעיהו
 בגלי שבועיים לפני ששודרה

 דבר עורכת גם היתר. צה״ל
 לשאלות שהשיבה זמר, חנה

 מטיב־ ,המאזינות אחת מאזינים.
 אין בדבר כי על התלוננה עון,

 והביאה הדשות סיקור מספיק
 כשראש העובדה את כדוגמה

 חזרה מאיר גולדה הממשלה
 בשעה מחו״ל האחרונה בפעם

 כך על היתד, לא בערב, 10
 שערכה ובבירור בדבר, ידיעה

ה כי לה נאמר דבר במערכת
ה במהדורה הופיעה לא ידיעה

מרו לאיזורים שיצאה ראשונה
 ידיעה, היתד. כן ״אבל חקים.
 השיבה הראשון,״ בעמוד אפילו
 1יאי לפני מונח ״העיתון זמר.
 המתלוננת. ענתה ידיעה,״ שום

מ ירדת את הנכבדה, ״גבירתי
 זמר השיבה אחר,״ לכת כוכב
 היא שכאילו מכך נעלב בטון

ש בעיתון מהנעשה יודעת לא
שטו מדברת ״את עורכת. היא
 בעיני לצחוק תהיי מחר יות.
 של ויכוח אחרי העולם!״ כל

 שהיא זמר אמרה דקות כמה
 ל״י 1000 על להתערב מוכנה

 בבירור הופיעה. כן שהידיעה
 מטבעון שהאשה התברר שנערך
 של הראשנה ובמהדורה צדקה

 כעבור הידיעה. הופיעה לא דבר
 חנה של מזכירתה טילפנה שבוע

 שישד־ וביקשה צה״ל לגלי זמר
והו המיקוד, על התנצלות רו

 את לשלם מוכנה שזמר דיעה
תר מסיבעון האשד, הל״י. 1000

100 בתוספת הכסף, את מה

ועי ספרים לקניית משלה, ל״י
צה״ל. לחיילי תונים

■  שמואל קיבל כאשר י
תש על ממס־הכנסה הודעה שי
 מכיוון כי השיב מקדמות, לום

 לא הוא במקור, מם לו שמנכים
 תשובת מקדמות. לשלם צריו

למכתבך ״בהתאם מם־הכנסה:
 לאפס המקדמות שיעור נקבע
שלו תוך תשלם לא אם ל״י.
 ההוצאה את נפעיל ימים, שה

 למס־ ושלח נבהל שי לפועל!״
 ל״י. 0.— סך על צ׳יק הכנסה
 מם- חזר. לבנק, שהגיע הצ׳יק

 מכתב לשי שלח התרגז, הכנסה
 אצלם רשום כי לו הסבירו בו

 כיסוי, בלי צ׳יק להם נתן שהוא
 — הסכום את ישלם לא ואם

למשפט. אותו יתבעו

 השאלה על פומבי בדיון ■
 ב־ ,מוסרית״ כאישיות ״השופט
 לס יגאל של הרומן עיקבות

 התלונן לגלימה, מתחת ערום
 יצהק ד״ר המחוזי השופט
ה של משכורתם על שילה

 הוא בישראל ״שופט שופטים:
מ וזאת מאחרים יותר מוסרי

 אנשים מגיעים שלשפיטה שום
 מושך איננו כבר הכס נבחרים.
 בעיתון קראתי כלכלית. מבחינה

 משופט יותר מרתיח חלבן כי
בישראל.״

מתנה
מרון לחנה

 ד,שחמת חובבי עשרות ןן§
 התפנו לנתניה, החודש שפלשו
ו הרציני מעיסוקם קלה לשעה
הבינ הרומן אחרי בעניין עקבו

 לנגד שהתפתח המורכב לאומי
 רב־אמן השתתפו ברומן עיניהם.

קו, פאל ש הונגרי ),42( כג
 1956 של המרד בתקופת נמלט

 והעלמה בה וחי לארצות־הברית
 של האלופה קרדוזו, רות

 בכל להשתתף הנוהגת בראזיל,
באולימ פאל. נמצא בה תחרות
 בעיר אשתקד שנערכה פיאדה

 פנאי השניים לעצמם מצאו זיגן
לצו הסביר בנקו אחר. לעיסוק

 האמ־ מהלכי את הגרמנים פים
 העבירה וקרדוזו באנגלית נים

ל מאנגלית סימולטאני תרגום
גרמנית.

ל1 ד1ג1 ח1\ ך1ך ז1י1* \ במסיבה חיל־הים, מפקד |
\1 1 / 1 | ^ | \ 1111 1 הלילה במועדון שנערכה 1^1.

 בורשטיין מייק הזמר״בדרן בחברת חיל״הים, את שאימץ ״כליף״,
 סמל־ שחיה (מימין), נחמיאס שלמה המועדון ומנהל (משמאל)

כרב״טוראי. מחלקה באותה שירת בוצר כאשר בפלי״ם מחלקה

* | |1ך1 71י |  שהת־ ה״חישטרון״, גבעתי, להקת כוכבת העצמאות במלחמת שהיתה (מימין), 1ן
י ו ^ 1 /11  האמנותית, פעילותה שנות 25 לרגל במסיבה השבוע, נפגשה ב״צ׳יזבטרון״, חרתה 1

ה: משמאל החטיבה. מראשי כמה עם דן; שמעון (מיל.) סגן־אלוף החטיבה מפקד בתמונ  ליד אבי
רחובות. איש פרי, יעקב (מיל.) אלוף ובאמצע קובנר אבא המשורר החטיבה, של התרבות קצין :יפה

 השבוע, שני ולשושיק לביא
 מרגש. יותר הרבה אופי נשא

 לאחר הזוג, בני הצטרפו כאשר
 אל מדיאה, של החגיגית ההצגה
 האדריכל בעלה מרון, חנה

 יוסי והבמאי רכטר יעקב
חגי לארוחת־לילה יזרעאלי,

 לה חסר כי חגה גילתה גית,
המר הכללית התמונה להשלמת

צב פוסטר־פופ ההצגה של גשת
ב הופץ אשר מדיאה, של עוני

ו שנים שלוש לפני אירופה
 ואריק שושיק השוק. מן אזל

 בביתם הסיבה: מבטים. החליפו
ו ממוסגר מצוי, השניים של

פוס בסלון, כבוד במקום תלוי
 ואריק, שושיק בדיוק. כזה טר

נת לכן קודם שנים מספר אשר
 שנהב עשוייה חמסה לחנה נו

 מייד היססו. לא כמתנת־בכורה,
 לביתם, נסעו הארוחה, לאחר

 לי ונתנו הפוסטר את הורידו
שנייה. בכורה מתנת חנה,

ה | ך י |3̂ך □ | | |  העבודה מפלגת של היוצא המזכיר של |
| / י ^ י * י # י * |1י  הנכנס והמזכיר אליאב (לובה) אריה י

במרכז. ההצבעה תוצאות היוודע עם מייד (שרעבי), ישעיהו ישראל

 הבינלאומי אמן־השחמת ■
 ),38( דרימר דולפי מרומניה

ה האנשים אחד השבוע היה
 פלס במלון ביותר מאושרים

 הפרסים חלוקת בטכס בנתניה,
ה התחרויות נעילת את שציין

ש במקום. שנערכו בינלאומיות
 רבי־האמנים לשני בדומה לא

ה בתחרות שניצחו הצעירים,
 ברונו היוגוסלבי ראשית,

 לובו* והצ׳כי־הגולה פארמה
 תושב (כיום קאבאלל, מיי

הבק את שנטלו ארצות־הברית)
 העדיף למקום־מחבואים, בוקים

 ניצח אשר האורח, השחמתאי
 המיש־ בתחרות משכנע באורח

המוש לכל שמפניה למזוג נית,
לל זכה במקום. הרומנית בה
 שאינו למרות מהשמפניה, גום

כר* צבי העיתונאי רומני,

ה התחרות את שניהל שירה,
המנ של לשביעות־רצונו קשה

העליז. צח

■  את לנחש שניסה למי ;
 המילים של הניסתרת משמעותן

 עובד״ לא זה עובר, לא ״זה
 הסיד־ את המלווה השיר מתוך

 ושלו־ חדווה הטלוויזיונית רה
 אריק הזמר־שחקן הציע מיק,

 פשוט ״זוהי פירוש: לביא
 באוזני אריק טען מחלת־מין,״

 אשתו אגמון יעקב המפיק
בחב שישבו אלמגור, גילה

 וניהלו, התל־אביבי בפאב רתו
 שירה שני, שושיק עם יחד

השיר. של בציבור

לאריק שקרה נוסף דבר ■

 שנערכה מיקרית פגישה ■
 הישראלי הצייר בין כשנה לפני

 ניסן בארצות־הברית, השוהה
 הקבלן־המיליונר לבין אנגל,
 עיסקה הולידה פילץ, אריה

 ויטרא־ שבנה ניסן, אמנותית.
 הגדול הכנסת בבית גדולים ז׳ים
 על מפילץ שמע בולטימור, של

בתח שלו הוזיסראז׳ים תוכנית
 בתל־אביב, החדשה המרכזית נה

 את הציע ניסן בונה. הוא אותה
 ואף הודיטראז׳ים להקמת עצמו

 הצוות את לארץ להביא הבטיח
ל פנייה בבולטימור. לו שעזר
ו כללית הסכמה הולידה צוות

ל לבוא עומד האמריקאי הצוות
 שנים שלוש של לתקופה ארץ

הוזיסראז׳ים. בניית משך —

■  שהגיע אמריקאי מפיק !
 מחזמר לארגן כדי לארץ השבוע
 ישב בארצות־הברית, ישראלי

 עם ושוחח תל־אביבי בבית־קפה
 מהשורה ישראליים זמרים כמה

 המפיק על השמועה הראשונה.
 לאוזניו גם והגיעה בעיר עברה

ש פליישר, יזוטי הזמר של
 למפיק, ניגש לבית־הקפה, הגיע
 גם אם ושאל עצמו את הציג
 במחזה. להשתתף יכול הוא

 שאל רוצה?״ אתה כסף ״כמה
 גבוה. בסכום נקב מוטי המסיק.

מו הרבה?״ כל־כך פתאום ״מה
 אני אותי. מכיר לא ״אתה טי:
 בחיי תופעה אני זמר. סתם לא

הארץ.״

17657 הזה העולם




