
הסרטה) (כעת וטיילור סרטון
קצרות״ ורגליים בטן, לה ״יש

מה ״וזד, המומחה, אומר חיים,״ מלאה
אצלה.״ שמושך

 אנגליה, מלנה אליזבט, באה ואחריה
ל אבל להיפך, ליפה, נחשבת לא ״היא
 פעם איתר, הייתי מאוד. יפה היא דעתי

 הלבן. בבית אייזנהאואר, אצל פנים בקבלת
 פתוחה. במכונית נסעה והיא גשם ירד

 להתנהג בדיוק, איך, ידעו לא האמריקאים
 הסתכלתי ואני רטובה, היתד, היא איתה.
ואז אנושית. שהיא כמה וראיתי עליה,

בעולם.״ היפות הנשים אחת שהיא חשבתי
 סופיה באה אליזבם אחרי עמוק. יופי

גדולה, אשד, מונרו, מרלין ואחריה לרין,
 על שמוכיח מה אינטליגנציה, הרבה עם

דיטריך. מרלן אחריהן ורק עמוק יופי
 הזמרת נמצאת ברשימה השישי במקום

 פנימי, יופי לה יש סטרייזאנד: ברברה
 האף את מעריץ הוא באף. ביחוד לדעתו,

אר וכל שלו האחות באות אחריה שלה.
 וג׳סיקה; וקתי, ומריה, ליזה, בנותיו. בעת
 שלא מי כל שלו. הרשימה זוהי הכל. וזה

לקוסמסיקאית ללכת יכולה בה נמצאת

שלה. ביופי בסדר לא מה ולברר שלה

תדריך
* * ;פאר, סוקר לפנות ארבע *

 אנשים ארבעה על עצוב סיפור תל־אביב)
מסו ואינם עצמם בתוך השקועים בודדים

 רעהו. אל איש להתקרב גלים
כמכונות מופלאים אנשים *

ת ו פ פ ו ע תחי של המטוסים חיפה) (רון, מ
 צבעונית, בצורה נראים שהם כפי המאה לת

המאה. סוף אנשי על־ידי ושמחה, עליזה
* * ריון, עככרוש מלד * ירו (או

מחזי שונים ממעמדות שונים, אנשים שלים)
 שבויים במחנה שונים באופנים מעמד קים

אנושיים. בלתי בתנאים יפני,
* * הכפור מן שחזר המרגל *

 אנושי, מרגל של סיפורו תל־אביב) (אלנבי,
 המשחקים הגדולים, הכוחות בין הנשחק
 עלילה מסובכים. פוליטיים משחקים ביניהם
מצויין. ומשחק יעיל, בימוי היטב, בנוייה

תמרורי□
 הרווק מקארטני, פאול נתארס. *

ת ברביעיית האחרון שיו לשחק הקצב, חיפו
 הודיע כאשר .19 אשר, ג׳יין האנגלית נית

 ניו־יורקית הופעה בעת אירוסיו על פאול
מאזי אלפי פרצו

קצו בקריאות נים
לא! פאול, לא, בות

פרו נפצע. +
לה־ ג׳ורג׳ו פסור
 עיריית ראש פירה,

 ויוזם לשעבר פירנצי
ישראל־ שלום כינוסי

דרכים, בתאונת ערב,
 לפני מספר ימים

ביש לביקור יציאה
ראל.

נתגלתה. *
 מנכ״ל של פציעתו

 ומנהל הדתות משרד
בתאו כד,נא, זנויל שלמה ד״ר הרב הר־ציון,

 בתורכיה ביקורו בעת בקושטא, דרכים נת
ה את לשמור הורה הרב החודש. בראשית

ביתו. בני את להבהיל לא כדי בסוד דבר
 שטרן, מרדכי גח״ל ח״כ אושפז. +
 עיריית לראשות גח״ל ומועמד רסקו מנהל

 שם על העירוני בבית־ד,חולים חל־אביב,
ב, כוחות. מאפיסת סובל כשהוא אינילו

 אלף 450 של הראשי לרבם נסחר.
 ,45 יעקובוביץ, עמנואל הרב בריטניה, יהודי
 4000 של הראשי רבם לשעבר גרמניה, יליד

 ניו־ בית־כנסת רב ולאחרונה אירלנד יהודי
 שהתפרסם יעקובוביץ, הרב מפואר. יורקי

 לך!״) שאסור אמר (״הרבי גדול כמחמיר
 אב הוא הריון, למניעת קיצוני וכמתנגד

 7000 תמורת עצמו, על ומקבל ילדים לששה
ה את לשנה, ל״י) 58,800( שטרלינג לירות
ברי מטעמי דחה, ואותה נבחר אליה משרה
 ראש־ משרד כמנכ״ל כיום שמשמש מי אות,

הרצוג. יעקב הרב הממשלה,
 מאיר של 60ה־ הולדתו יום נחוג.

לשע־ רמלה עיריית וראש רפ״י איש מלמד,

רה־פירה

 ביורשו מלחמת־חורמה עתה המנהל בר,
 יהודה מפא״י איש לשעבר, וחברו־למפלגד,

 חקלאי פועל בולגריה, יליד מלמד, שטיין.
הול יום את חגג לשעבר, התעמלות ומורה

 34 של בוקר צעדת מקורית: בצורה דתו
 המכבים קברות — רמלה בקו קילומטרים

שעות. וחצי שש שנמשכה רמלה, — (מודיעין)
 ח״כ של 65,־ר הולדתו יום נחוג. ^
 איש בדר. (יאן) יוחנן ד״ר הותיק גח״ל

 רוסית, לטינית, יוזנית, (גם הרב־לשוני חירות
 השומר חבר היה וגרמנית) פולנית אנגלית,
 חטב בנעוריו, הצמיד
 ביערות־העד עצים

כ צפון־רוסיה של
שהס פוליטי אסיר
 אי־ השם תחת תתר

ו ליאופולדוביץ וון
את השבוע גילה

 היומית: מנת־עבודתו
 שתים־עש־ עד עשר

 בקיץ; שעות רה
 שעות ארבע־עשרה

בחורף.
 יום נהוג. +

של 80,־ד הולדתו
הסופ אגודת נשיא
 ודור ירושלים יליד בורלא, יהודה רים,

מתורגמן ששימש בורלא, בארץ. עשירי
ב עברי בית־ספר ומנהל התורכי בצבא

 יוצאי הווי על בסיפוריו התפרסם דמשק,
 בלי השנואה, כאשתו המזרח ועדות ספר

עקביה. עלילות כוכב,
 ופסל־חובב הדור חזני גדול נפטר. +
 בניו־ הסרטן, ממחלת ,69 קוסביצקי, משה
 ואב חזנים לארבעה אח קוסביצקי, יורק.
ב הגדול בית־הכנסת כחזן התפרסם לחזן,

 כל־נדרי תפילת בביצוע הפסיק שלא וורשה
ל הראשונים הגרמנים הטנקים נכנסו עת

 כזמר הופיע בה לרוסיה, נמלט הוא עיר.
 אחר־כך עבר החזית, חיילי לפני אופירות

 שנה מדי לערוך הקפיד אך לארצות־הברית,
בירושלים. נקבר, גם בה בארץ, הסדר ליל את

שטרן

 שי- חבילות - נוספים פרסים 500
רחבי בכל הזוכים לבתי בדואר

אביב.מגיד עודד
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 •ר* נא חמינוי, לחידוש חשבונך קיבלת
 לא לעיתון, הביקוש עקב בחקדם. אותו
א משלוח כל לאפשר נוכל ל . ל ס ו ל ש ת
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 חדשות מכוניות כרשותנו
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לנוסעים ונוחיות בטיחות
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