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דיין משה עם ארנול פרנסואז שחקנית
לגנראל? צרות יש
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אנשים
סעדון של חיבוקיו

 נוכח כן־אהרון, יצחק התחבורה, שר
 ובמסעות־ בכנסת בנאומים די לא כי השבוע
 התאונות- מספר את להפחית כדי עונשים

ב השר נמצא בה בתקופה דווקא בדרכים.
 הדרכים, תאונות נגד מלחמה של עיצומה

 בגרימת אשמה השר של מכוניתו הייתה
 השר בתל־אביב. פתח־לשכתו ליד תאונה,

 להוציאה שמיהר ונהגו, במכונית התיישב
 פגע הצורך, די נוהר לא חנייתו, ממקום

 בכביש שעה אותה שעברה במכונה קשה
 הפועל הוועד ישיבת הסתיימה כאשר . . .

 לבון, פנחס התפוטר בה ההסתדרות של
 ידו את שלחצו רבים באנשים לבון הוקף

ש בריא־בשר גבר מכולם בלט וברכוהו.
 חיבק הישיבות מאולם יצא שלבון בשעה
 וכימעט ידו את לחץ בהתרגשות, אותו
 האיש: מי ידע לבון פנחס אם ספק בכה.
 כנופיית מנהיג סעדון, אליהו זה היה

 לכן קודם ששבוע מאור־יהודה, הבריונים
 מפא״י. מרכז ישיבת לפני לבון נגד הפגינה
 חרף לבון, נגד כרוזים אז הפיץ עצמו סעדון
ה לאהדתו גרם מה רם. בקול אותו וגידף

 ש־ התברר ללבון? סעדון של פתאומית
 ינציחו שהמצלמות דאג סעדון הצלמים•

 לספק מהם דרש לבון, עם לחיצת־ידו את
 . . . האפשרית במהירות התמונות את לו

 קריניצי, אכרהם רמת־גן, עירית ראש
 שמו. את לעברת לדרישות סוף סוף נכנע
 הד״ר של הצעתו את לקבל הסכים הוא

 ל־ משפחתו שם את לשנות גמזו, חיים
 מתאים למועד מחכה שהוא אלא קרי־ניצן.

 ביותר לקריניצי הנראה המועד השם. לחילוף
 בעוד שלו, 80ה־ יובל — שמו להחלפת

 ישראל הד״ר של אלמנתו . . . ישנים חמש
 פתחה היא בגורל. כנראה מאמינה קאסטנר

 ברחוב כרטיסי־פיס, למכירת חנות לאחרונה
 שהחרים קול־ישראל . . . בתל־אביב דיזנגוף

 הבלעדית, לרשותו קרייניו של קולם את
 תשלום תמורת את להשמיע עליהם אסר

 ב־ הקריינים להחלפת גרם לראדיו, מחוץ
 עתה הוא היומנים קריין יומני־התדשות.

 אכסקלו־ מועדון . • . ייין יוסף השחקן
לחברה השבוע נפתח במינו מיוחד סיבי

 מסעדת אלא אינו המועדון הדיזנגופית.
 חילק נתן, אייכי שבעלה, קליפורניה,

 תרומה תמורת אנשים 100ל־ מפתחותיו את
 לבוא יוכלו המפתחות בעלי פוליו. לאימשיל
 האורחים כששאר חצות, אחרי למסעדה

 . . . וחגיגות מסיבות שם לערוך יעזבו,
לסימ השבוע שנאספו אנשי־ציבור חמישה
 המפא״יי בוסתן מועדון במיסגרת פוזיון

ישר יופי יש ״האם השאלה על לענות כדי
 משכנעת תשובה להשיב ידעו לא אלי?״

בתשו למטרה שקלעה היחידה זו. שאלה על
 העתו־ ,הסימפוזיון מנחת דוזקא היתה בתה
באמ התיישבה היא אברך. מירח נאית

שיל המתווכחים, שולחן לצד הוויכוח צע
 צורך לה היה לא זו. על זו רגליה את בה

 התשובה היו החטובות הרגליים דבר. לומר
לשאלה. ביותר הברורה

★ ★ ★
ר ש ב אז של ה פרנסו *

 התל־אביבית בחברה ידועה צעירה עוד
 ההולך הגרושות למיסדר להצטרף עומדת

 השחקנית אלא זו אין לשבוע. משבוע וגדל
?}ד בהווה, חוכניות־ראדיו ועורכת לשעבר

 מבעלה להתגרש העומדת שכיט, נה
 בפעם מתגרש מאיר אגב, ורכה. מאיר

ב להד זכו הקודמים, גירושיו השלישית.
 מעורכת־ התגרש כאשר ובעתונות, ציבור
. הד תמר הדין .  גיורא לאמרגן .

 המיוסיקל הופעות את המארגן גודיק,
 השבוע נגרם בישראל, הפרברים סיפור

 ההצגה לפני מספר דקות רב• כאב־ראש
ל שנועדה בישראל, המחזה של הראשונה

 מוכנה אינה התיזמורת כי התברר צבא,
שול אינם החשמלאים גם וכי לנגינה כלל
בוט ההצגה התאורה. במערכת כראוי טים
. לה .  בישראל, המופיעה הלהקה כוכבת .

 מחליפה של מחליפה שהיתר, קנדה, ג׳ין
 לורנס, קרול בברודביי ההצגה לכוכבת

 הלהקה שחברי כך על מאוד מתמרמרת
 סוג במלונות ולא פרטיות בדירות שוכנו

 אצל ג׳ין: טוענת להם. שהובטח כפי א׳,
 פרטיות. לי אין עתה גרה אני שם המשפחה

לסבול?״ חייבת אני מדעו יהודיה, אינני
 ואחר־כך בישראל להצגה כפירסומת . . .

 כוכבת גם גוייסה אירופה, ארצות בשאר
ארנול. פננסואז הצרפתיה׳ הקולנוע

השבוע <ן•1ס9
ס 0 ח נ פנ ן ו ב  הסולם ברמות אתם והעלית לקאריירה דרכם שסללת ״אנשים ל
 אי- להם שנתת ואנשים ואופן; פנים בשום עליהם לסמוך אין — ההירארכיה של

 אלה — חומרי דבר שום להם נתת ולא ומוסרית רוחנית מבחינה משהו פעם
העיתים.״ במיבחן עומדים

 סוג ל&י נמדד וערכם שמעמדם כאלה יש הציבור נציגי ״בין ז הנ״ל 9
נוסעים!״ הם בה המכונית

 שונאים שכולם ״למרות סטודנטים: למשלחת ברגר, הרצל מפא״י, ח״ב 9
אותו.״ אוהבים הם בן־גוריון, את

 חבר צרפתי, יעקב את לפטר בדרישה חיפה, עיריית ראש חושי, אבא 9
 אנו ״אין שוחד: לקיחת על בדין שהורשע אחרי מפא״י, מטעם העיריה מועצת

 שגיאות.״ שעשו על אנשים לאכול יכולים אנו ואין אוכלי־אדם,
 על בתגובה יאנסי, ג׳רום ארנסט בישראל, ליבריה שגריר 9

 מזמין הייתי אחרת, ברמה עומדת היתד, ״לו ליבריה: על דיין יעל של רשימותיה
לוזיכוח.״ אותה
 ״הישראלים בישראל: החומוס אכילת מינה,ג על רחמן, הנריק העתונאי 9

חומוסכסואליסטים.״ הם
בסימ סימון, יוחנן ד״ר הצייר את בהציגה אברך, מידה העתוגאית 9

 נולד הוא — ליופי מומחה הוא סימון ״יוחנן בישראל: היופי על פוזיון
צרפתיה.״ לאם

ש ~ - בשש -י~

חוד לפני (אגב, קראדון, ג׳ורג׳ בעלה
 גירושיה על השחקנית הודיעה מספר שים

 כשתבוא ההצגה של הפרסומאי יהיה ממנו)
 דן, במלון ד,מתאכסנת פרנסואז, לפאריס.
ל מחוץ ארוחותיה את לאכול מעדיפה

 במסעדת וערב צהרים סועדת היא מלון.
 בלתי־מבושל בשר לה מוגש שם קסבה,

 מונולוג הנה לספר? לה יש מה לחלוטין.
 המפורסמת: הצרפתית החתולה של קצר
 ניפלאה. ארץ מיפאן, עכשיו חוזרת ״אני

בטל שם הופעתי קימונו. למזכרת קניתי
 שהעברתי נכון כן, מונטאן. אייב עם ביזיה

 בפאריז. שלו סניורה מסימון מיכתב לו
כ אהבה, סודות• במיכתב? כתוב היה מה

 הזה הרומאן כל מוגזם. הכל אה, מובן.
 מוגזם באמת הוא מונרו מארילין לבין בינו

 מטלפן הוא יום כל בטוקיו, אותו ראיתי
 הוא בעלי, ז׳ורז/ בפאריס. לסימון פעמיים

 את נישק מהמטוס, ירד רק יהודי. כן גם
ב הגדולים הפירסומאים אחד הוא האדמה.
 את האלהמברה, את מפרסם הוא צרפת.
 אותי. — וכמובן בארדו בריג׳יט את ר,לידו,

 לפעמים יוניפרס. ממנהלי הוא בעלי של אחיו
ב עוסק שדיין שמעתי לתפקיד. לי דואג

 גנראל. לא שהוא אומר לא זה אבל חקלאות.
 שלי האבא גם גנראל. תמיד ישאר הוא

 דיין. מאוד, ומקסים נחמד הוא כזה. נשאר
 בעיות? לו יש לא? כאן? אותו מעריצים

 מספר מה עמו. להפגש רוצה שהייתי כמובן
 שפיר־־רודן זיווה . . . שלו?״ הטלפון
 בעבודות והחלה לפיליפינים סוף־סוף הגיעה

 זיווה: כותבת סאנדאר. הסרט של ההסרטה
 מהיפאנים. יפים יותר הרבה הם ״הפיליפינים

 בתוך עכשיו גרים אנחנו מחייכים. תמיד הם
 קטנים בבתים התושבים גרים שבו יער,
 על — ועצים מקש בעצמם בונים שהם

 כים־ עירומים רצים, כולם הילדים עמודים.
 הילדות מיכנסיים. בלי אבל חולצות, עם עט.

 בה מידה באותה יותר.״ קצת מכוסות
 הם התרשמו מהפיליפינים, זיווה התרשמה

 בפיליפינים, ביותר הנפוץ העתון ממנה.
הרא העמוד את לה הקדיש טיימס, מאנילה

 ה־ כותב שלו. המצויירת התוספת של שון
 רק כאן נמצאת שזיווה ״למרות עתון;
 האי גברי שבין הפעילים נשבעים שבוע,

 להסעיר שנועדה במתכונת תוכננה זיוזה כי
 באורי יכולה ,אני דודה: אומרת גברים.
 להביא טעם אין לכן חשוך׳ חדר להאיר
 מתלבשת היא אם נשאלה כאשר לשם.׳ אותי
 רודן ,זיווה השיבה: מונרו, מארילין כמו
 אחת אף כמו אינני אני רודן, זיווה היא

 נדיח הצרפתיה הדוגמנית . . . אחרת
 כי שהודיעה אחרי ארצה. חזרה בדאון

 הישראלי, שמחזרה עד במולדתה תשהה
מ הגם את יקבל שניאוי, אברהם

 אל וחזרה להתאפק נדיר, יכלה לא אשתו,
 מאשתו חופשתו את שקיבל לפני שניאור,

 מינוס מועדון בעל סלומון, מקסים . . .
 מגידול לחלוטין התייאש בטבריה, 206

 הברוזז מועדונו. בחוף בכינרת, ברוזזים
 על־ידי לאחרונה נורה שלו הלפני־אחרון

 לגדל מקסים החליט ברווזים .במקום צייד.
 שהזמין, הראשונים התוכים לשני תוכים.

 אמר ״כה המשפט: את ללמד מתכונן הוא
בינ קייט עיר היא טבריה — צחו־ משה

ב היוגוסלבית השגרירות . . . לאומית!״
בתחי גדולה. במבוכה השבוע היתד. ישראל

ה שופט בשגרירות התייצב השבוע לת
 כדוסאביץ, אנדרי היוגוסלבי כדורסל

 גאלאטא־ בין הכדורסל בתחרות לשפוט שבא
 לא שאיש מכיוון תל־אביב. והפועל סאראי
 וכעבור לצירות בא בשדה־התעופה, קיבלו

 בכל חיפשוהו הצירות אנשי נעלם. קצר זמן
 ב־ שעות 24 כעבור שמצאוהו עד העיר,

קטן. בית־מלון

14

מ בדית
 לחיות הצורך את ירגיש שלנו ילד ךי*

 הילד לכך. מסוגל יהיה ולא כגבר | (
ולהו אשד, לשאת לעולם יוכל לא שלנו

 ויסבול וערירי גלמוד יהיה הוא בנים. ליד
 רש־ בגלל קשות וגופניות נפשיות הפרעות

 זוג השבוע כתב פריד,״ המוהל של לנותי
המחו לבית־המשפט מעיראק, עולים הורים,

 דויד הרב את לחייב בבקשם בירושלים זי
 שמינתה ישראל, מדינת ואת מאשקלון פריד
 38 בסך פיצויים בתשלום לתפקידו, אותו
לירות. אלף

קונ אשקלון של הצרות הסימטות באחת
 לנחמה שבאו שכנותיה, באוזני האם נה
 חאלס, הילד. את לי הרג ״הוא האסון: על

 הימים כל חולה אני העולם. את ממנו לקח
 חושבת רק בלילה. ישנה לא הילד. בגלל י

שלו.״ החיים על
 בלי יהיו השנתיים בן הפעוט של החיים

מ העולים של בנם כי מאוד. מרים ספק
 כיום השוררת להפקרות קורבן נפל עיראק

 שנימול אחרי יומיים המילה. בשטח בישראל
 נוכח מאשקלון, פריד דויד המוהל בידי
 הצינורות במיפעל פועל הפעוט, של אביו

 מיהר הוא השחיר. המילה מקום כי יובל־גד,
קפלן. לבית־ד,חולים בנו עם

התינוק. את לקחת חזר שבוע כעבור
 סיפר בסדר,״ לא שמשהו ראיתי ״תיכף
 נתתי ״אני לרופא: אמרתי האב. השבוע

 פחות לי מחזירים ואתם שלם ילד לכם
בעצמך יודע ״אתה ענה: הרופא חתיכה.״

 נרקב הזה השחור אז שחור. פצע שהיה
 עשינו אותו. להוריד צריכים והיינו לגמרי

ברירה. היתר, לא אבל המאמצים כל את
שחתן־ או חזק מדי יותר קשר שהמוהל או

מדי.״ יותר ;
למוהל מיהר שהבין, מה האב כשהבין
שלי!״ לילד עשית מה ״תראה בצעקות:

 יודע לא אני ״עכשיו התרגש. לא המוהל
לאב. ענה מכלום.״

הברית את עשיתי אני שלא אפילו ״ייתכן

י י * * ■ !

 סערה שעורר רבי, פנחסהשולל
נ בארץ, הרבנים בחוגי

 תירגס רבי המילה. נגד ספרו את הפיץ אשר
בבריטניה. להוציאו ומתכונן לאנגלית ספרו את

 ״במשך פריד• המוהל השבוע הסביר הזו,״
מ יותר כבר מלתי מאז שעברו השנתיים

 כבר מלתי באשקלון ילד. מאות שלוש
 לפגי ברומניה, מלתי אלפים ילדים. אלפיים
 אחד לאף היה לא פעם אף ארצה. שעליתי

 עובד שאני אמרו כולם להיפך׳ אלי. טענות
 מקבלים לא שלנו במיקצוע ובזריזות. בסדר

זה.״ ככה דיפלומה.
★ ★ ★ שותמ כפצע סוסים גדלי

 ל- אפשרות שאין פירושו זה״ כה ך*
כתוב, אם ולבן הדברים. את שנות


