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המחבר געה בצחוק
מזל מיוחד היד ,לשר המסחר והתעשיה
פרץ ברנשטיין .בשכבו במיטתו שמע
ברדיו שהוא פתח לפני כמה דקות תערוכה
מסחרית חיפאית .ההסבר  :עירית חיפה מי"
הרה לפרסם את התערוכה ,עמדה ע? כך
שדבר הפתיחה ישודר לפני התחלתה ,לא
ציפתה שהשר יחלה ברגע האחרון.
מזל דומה היה לעזריה )״ר .עזריה״(
רפפורט ,השחקן המושך בעט ,שהודיע
במעריב ,כי בליל־שבת האחרון התקיימה
בחיפה הצגת־ד,בכורה החשאית של ד,פאנ־
טומימד ,של שייקר ,אופיר .עזריה היה בטוח
שכך צריך להיות ,לא לקח בחשבון שמסי 
בות טכניות בוטלה הד-צגה־החזרה ,שלא נת 
קיימה כלל.
כאשר הוזמן עתונאי אחר ,אפרים )שמו
הולן לפניו( קישץ ,ההומוריסט השנון ,ל
הצגת הבכורה של המחזה שלו ,אתה מספר
לי ? בתיאטרון המטאטא ,נשאל לסיבת פרצי
הצחוק האדירים ,שבקעו מפיו עם סיום כל
מערכה .השיב הוא בפשטות ,, :זד ,מצחיק
אותי.״
לא צחק כלל שחקן־ו־,קולנוע מארלון
)חשמלית ששמה תשוקה( כראנדו ,בעל
הפרצוף החתולי וההתנהגות הבלתי״מלוטשת,
שעזב את הוליבוד באופן פתאומי ,נסע
להתיעץ עם פסיכיאטור מפורסם בניו״יווק.
הטיבה  :חברת מ.ג.מ .תובעת ממנו פיצויים
בסך שני מיליון דולר על הפרת חוזה•
מאושרת יותר מבראנדו מכבודו־,קולנוע
האיטלקית ג׳ינד! )יפהפיות ,ה,לילה( לולד
בריגידה ,השחרחורת ,בעלת הגיזרד .ה 
קלאסית׳ המצפה לתינוק ,מתעקשת להיניק
אותו בעצמה .טוענת היא  :״גם האיילה
מניקד ,את העופר ,והדבר א־נו משחית את
גיזרתה.״
שואף אל האושר גם שמעון פינקל,
שחקן הבימה ,דליל־השיער וגבר,־המצח ,ש
חלה לאחרונה בהצטננות .ליד מטהו מונח
ספר כים אנגלי  :כיצד לחדול מלדאוג ולהת
חיל לזדיות ,מאת דייל קארנגי.
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מתי להתקלח
בבקר או בערב?
|זו שאלה של הרגל ,אך בזאת
[הכל תמימי דעים — תהנה
יותר מהמקלחת אם תשתמש
]ב״בת־שמן״ ,סבון הרחצה
המשובח של ״ש מ ן״.
ובון עגלגל זה מצטיין בריחו
|הנעים ומעלה שפע קצף.
ורגשה נעימה של רעננות
׳נקיון תלווה אותך עוד זמן
ממושך אחר הרחיצה.
|בקנותך סבון שים לב לשם
״ב ת ־ ש מ ן״ *
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אחרי שראש״עיריית בני־ברק המתפטר.
יצחק גרשטנקורן ,חזר בו מהחלטת
התפטרותו ,האיצו בו מקורביו לחזור בו
מהחלטה אחרת  :להתיר לאשתו לקבל את
פרס הילודה ) 100ל״י( ,המגיע לה עבור
לידת ששה בנים וארבע בנות ,על מנת ש־
תתרוט אותו למטרות צדקה.
ראש״עיר אחר לשעבר ,וויליאם או׳ד־
דוייר ,ראש עיריית ניו־יורק שהשתקע ב 
מקסיקו ,לאחר שנתגלו קשריו עם העולם
התחתון הניו״יורקי ,עבר בשבוע שעבר את
הגבול ,ערך ביקור חטוף במ-אמי ,פלורידה,
אמר לעתונאים באנחה מלאת־געגועים  :״חבל
שאיני יכול להמשיך בדרכי צפונה ולבקר
בברודוויי האהובה עלי.״
פחות מחבב את ברודוויי הזמר הישראלי
שמשון כר־נוי ,עמוק הקול ,שהגיע ל 
ארצות הברית ,לפי השמועה ,במהגר .גילה
סטודנט ישראלי השוהה בניו־יורק - :״בר־
נוי לא מצא עבודה במועדוני־הלילד ,של
ברודוויי ,נאלץ לעבוד בלילות כטלפוניסט.״
אכזבה דומה נחל בארצות״הברית גם
יעקב )״קובי״( שרת ,בנו של ראש ד".
ממשלה ושר החוץ הישראלי ,משה שרת,
המשתלם בניו״יורק מטעם משרד־הבטחון.
כתב הוא לידידיו ,שביקשו ממנו לשלוח
להם חפצים שונים  :״הנחתי ,כמו כל יש
ראלי אחר ,כי בארצות״הברית לא קיימות
כל בעיות כספיות  :אולם מיד עם בואי לכאן
נתברר לי שעלי לחשב כל פרוטה ופרוטה,
לחיות בצמצום גדול מזר ,שבישראל.״
לא אוכזב כלל מאיר )החייל האמיץ
שוייק( ,מרגלית ,שחקן תיאטרון אהל,
בעל העיניים הקטנות והחיוך החביב ,שהכ 
ריז באוזני כל יושבי כסית כי החתולה שלו,
קארוזו ,מצפה לביקור החסידה .אמר הוא
•בהתפעלות :״אני מקוד .להרחיב את חוג
החתולים האהובים עלי.״
אמנית אחרת הידועה בחיבתה לחתולים
אימה סלמאק ,הזמרת בת פרו ,בעלת
■הקול המופלא המשתרע מסופראנו גבוה ו
עד לבאריטון נשיי עמוק ,הגיבה בצחוק על
הצעות מושכות שקיבלה מבתי״אופרה גדו
לים• אמרה היא - :״מוטב לי לעבוד במש 
כורת גדולה במועדוני לילה ,מאשר לצלול
בתהום הנשייה על במת־ האופרה.״
מתהום הנשייה עלה השבוע קצין משטרת
הגבולות הישראלית דוד טריפום ,גיבור
המשפט נגד גרשון ריטוב )העולם הזה ,(687
אשר ניסה לעצור צלמי־עתונות ,שרצו ל
צלמו׳ בשעת משחק הכדורגל ישראל״יוון, ,ש־

