
 בני רעים״, ״צמד של חשני החציהגדולה הזלילה
 לחגיגה הוא גם בא רוזנבאום,

פעם. מדי צלחתו למלא ודאג בשיפודים רבה בהתלהבות נגש שותפו ■כמו

עדין עקום
של חולצתה גב

 ירדנה הזמרת של חולצתה על המציירת היד
צרפתי. צדי המחזה, במאי של ידו היא ארזי

ההצגה. משתתפי שאר בחתימות מלא ירדנה

 לבקרה לבוא לו והציעה יירה,
 לפני אותו תציג שם באמריקה,

 שבועות כמה אחדי ההצגה. מפיקי
 בארצות־ לביקור בורשטיין הגיע

שח שמחפשים לו וכשנדע הברית,
 למיבחני־בימה ניגש להצגה, קן

 קיבל מיבחני־הבימה ׳#׳©©-אחרי
 מאוחר שבועיים שלילית. תשובה

 כדי לאמריקה, שוב נקרא יותר
 ושוב יותר, גדולים מיבחנים לערוך

המ מייק שלילית. תשובה קיבל
 למישפ־ •9׳© לארץ חזר אוכזב

 בביתה, טלפון אין בורשטיין חת
במכשיר־ד,ק הודעה וכשהתקבלה

אותו שמחפשים מייק של שר

 בכל החליטו ההצגה מפיקי כי גנו
 לבדוד־ להגיע ושעליו לקבלו, זאת
 ו•;•!• ספורים ימים תוך ווי

 שגריר היה במסיבה אורח־הכבוד
 ולכן רואים, סם ארצות־הברית,

 האנגלית. בשפה השיחות התנהלו
 מישהו: הכריז לואים כשנכנס

 ולו־ מיסטר־גרין־קארד,״ בא ״הנה
 שלא הנוכחים לכל הבטיח איס

 אשרת- בקבלת בעייה שום תהיה
 שירצה מי לכל לאמריקה כניסה
 בברודוויי מייק את לראות

איל הזמרת היו המברכים בין
 אלישבע עם יחד שבאה נית,

המו־ של אשתו־בנפרד אושרת,

 את רבה בגאווה הציגו שטיין,
מו שבה באונוס, של התוכניה

 ג׳ים השחקן של צילומים פיעים
 ו©!•© מייק יחליף שאותו דייל,

 שחקני חגגו אחרת מסיבת־הצלחה
 ההצגה, וחלומות. ברנשים ההצגה

 ושתוכננו מיליונים, בה שהושקעו
 הצליחה בילבד, הופעות עשר לה

המקו התוכנית המשוער• מן יותר
הח המופע ומפיקי שונתה, רית

 !•ו•!• נוספות הצגות 20 על ליטו
 ההצגה, תפאורנית שקין, גילה
 מצויירות שעליה חולצה עיצבה

 חלק שנטל מי כל גדולות. שפתיים
והשחקנים אותה, לבש בהצגה

 של שירותיו את ניצל מניו־יורק,לשחק! טימן •חת
 טראנס־אט־ שיחה לנהל כדי שכנו

אמר־ לו הודיע להפתעתו לנטית•

 אושרת קובי סיקאי
הוותי השחקנים מייק, של הוריו

בור־ ומכס לוקס לילי,אן קים
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לשני האחד צמודים היו השניים מועדוני־לילה.

 שממנו צדדי שולחן תפסו הם הערב. כל במשך
 אדומים, מכנסיים שלבש יזהר האורחים. על השקיפו
אלגנטי. מאוד נראה אדומה, ועניבה לבנה חולצה

 ברודוויי בימות על ישחק 4̂
שח כל של הנכסף חלומו הוא ■י
 מעטים של חלומם רק אולם — קן

 השבוע שזכה המאושר מתגשם. אכן
 השחקן־זמר הוא זה חלום לממש
 תפקיד שקיבל בורשטיין, מייק
 המועלית באתוס, בהצגת ראשי

בהח מצדיק כזה הישג בברודוויי.
 שעות כמה ואכן מסיבה, לערוך לט

הטלפו ההודעה את שקיבל אחרי
 אסף בארצות־הברית, מאמרגנו נית
 על אותו שבירכו ידידיו, כל את

ס הצלחתו • # בארנום המחזה !

 ״צמד של הראשון החצי גוטסינר, ישראלבעיניים רצח
ש המאכלים מכל מאוד נהנה רעים״,

למיזנון. קרוב הערב כל ועמד לפסטיבל ב־המיצווה בחגיגת הוגשו

 הקיר־ גדול של שמו על נקרא
 פיניאס של שמו בעולם, קסנים

אג בזמנו הפך כאינוס טיילור
התפ הקירקסים. אוהבי בקרב דה

 קיבל שאותו בהצגה, הראשי קיד
 עצמו, בארנום של הוא בורשטיין,

 אחרי מייק נסע בכך להצליח וכדי
 אימונים של לשבועיים המסיבה
 ילמד שבו אמיתי, בקידקס מפרכים

 להטוטי- ולבצע חבל על להלך
 דמות הפך מייק • קירקס
 לתוכנית־ תודות באירופה ידועה

 הוא שבה ההולנדית הטלוויזיה
ה באה מהופעותיו לאחת מככב•

ריב־ צ׳יטה המפורסמת רקדנית
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