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המופלאה אמריקה

ץ י?ןקב מניו־יורק, היהודי הסנאטור כ ע  בייחוס מסתפק לא מזמן כבר ,62ה־ בן י
אחרות. התיחסויות כבר לו יש היום תובב״א. צפת עיה״ק מיוצאי הם שמשפחתו

 סגן־הנשיא להיות לו מגיע דעתו, לפי לפחות, אז הראשון, היהודי הנשיא להיות לא אם
 להיות צריך אז .1968 ביותר. הקרובה ההזדמנות כמובן היא וההזדמנות הראשון. היהודי
יעבץ. על לא אם מדובר מי ועל שייבחר. גם ורצוי לסגן־נשיא מועמד יהודי
 את בשעתו הרגיע שהוא כשם שלנו. היעבץ לעבוד. יודע הוא נכון. שנכון מה רק

 לוושינגטון יהודי סנאטור ששולחים מזה להתרגש צריך שלא ניו־יורק במדינת הבוחרים
יהודי). בעצמו הוא שלישי ניו־יורקי כל הרי התרגשו. לא כך בין (הם

 סנאטור — מהפכני חידוש לא שזה להם הזכיר פשוט הוא אותם. הרגיע הוא איך כן.
 לסנאט. יהודי סנאטור שלחו כבר בפלורידה אפילו ארצות־הברית. של בסנאט יהודי

.1845 בשנת היה וזה
יולי. לוי דויד — יפה יהודי שם דווקא לו היה זצ״ל, ההוא, הסנאטור

 הנשיאות לסגנות כמועמד להתמנות עליו להקל שצריכה עובדה יעבץ הזכיר השבוע
 דרוש צפוני־מתקדם יהיה לנשיאות המועמד אם הוא: הסביר הרפובליקאים. מיפלגתו, מטעם

צפונים־מתקדמים. אוהבים כך כל שלא הדרום, מדינות בוחרי על טוב רושם שיעשה מישהו
 זה יודעים? לא דרומיים? בוחרים כלפי יעבץ של במינו המיוחד המשיכה כוח הוא ומה
 של שר־החוץ היה בנימין, יהודה אחד יהודי, דווקא כי יהודי. שהוא העובדה מאד. פשוט

שנים. מאה לפני מלחמת־האזרחים בעת קצרת־הימים, הדרום מדינות קונפדרציית
̂ן ־־̂ך ־

 יבנני באבי־יאר, של המשורר זה מאד. נחמד רוסי גם באמריקה מבקר החודש •
 הוא בלאס־וגאם זאת. מאמריקה משתגע די והוא .33ה־ בן הגבוה הבלונדי יבטושנקו,

 זה במשקל. להפסיד התחיל גם הוא אבל אותו. מדאיג כך כל לא זה ברוליטה. כסף הפסיד
 שנותנים היחידי ״הדבר לאכול. נותנים ולא ושותים שותים אותו. שמזמינים המסיבות מכל

התלונן. הוא הוויסקי,״ בכוסות הקרח קוביות זה לאכול לי
̂״ ־

ספר־זכרונות. עוד יצא השבוע רגע. רק אז מאמריקה הכל שזה חושבים אתם ואם •
 מדוע שמסבירה מעניינת עובדה בו מסופרת יוזוולט. פראנקלין על אלא קנדי. על לא
נכון. רוזוזלט את הבינו לא אנשים הרבה כך כל

 לו, שמספרים מה אחרי עוקב שהוא להראות רוצה היה שכאשר לרוזוולט, הרגל, לו היה
 הוא בראשו נד הנשיא כאשר כי השני הצד סבור היה קרובות שלעתים רק בראשו. נד היה
השני. הצד הצעת או לבקשת הסכמתו את זה במנוד־ראש להביע זן1מתכ

בעלמה דבריס
ה • מ  15 בארדו לבריג׳יט יש ל

סז 15ו־ כלבים לי תו ח
ה או־לה־לה,  שזה מפני מאד. פשוט ז

ם מו סי כ מ  שלה. לרולס־רויס שנכנס ה
ת זה, בר לפחו ס שלה. הה

̂י י■̂־ ■־̂י ־
שה מי >• א שה ה האלגנ בצורה הלבו
ת בעולסז ביותר טי

ט של דעתו לפי ס רי מו הו אי ה ק רי מ א  ה
ת ביכויאלד ארט א א ז  הגברת הי
שתו קנדי, ג׳ואן די של א  ה־ קנדי, ט

ר אטו ארט הצעיר. סנ ת הכין גם ו  ה־ א
מה שי שים עשר של הרגילה ר הלבו הנ

ב. הכי שות א טו ה, הי ל חי ת  עם כמובן, מ
א אך קנדי, ג׳ואן ה הי נ ת אי מ תיי ס ב מ
שה מה. עשירית א שי ף רק ארט בר ס א

ת. תשעה ת שמו שם א ל העשירי ה כו ל י
ס ד כל הכני ח כרצונו. א
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תי • ת מ ע ד ה יו פנ או ת־ א מתכננ  שהי

ה ח צלי ? ה ת מ א ב
ם כאשר בטי ה צו ת ם או קו מ ם. ב סויי מ

רה כך די סבו ה קוואנט, מארי ליי
ת רה לונדוני ה הצעי א צי מ ה ת ש ח־ א מ  ה

ת, שתה צאי ת נע כו ה בז ת ז רי ליונ ו מי
כתה די לתואר־כבוד ז ה מי כ ל מ  אלי־ ה

זבאת.
א שהי עה כ או שעבר, בשבוע הגי שי  ב

ת של מ סו פר סע־ שינגטון, למיני, מ א לוו  הי
ת בשגרירות לבקר הלכה טי רי ב א ה שהי  כ

בן, לבושה, ת כמו אי צ ח אד מ ד מיני. מ ח  א
ם חי שלי ם־ה ם הנערי אי ק רי מ א ה של ה

ה לא פשוט שגרירות ל הי כו ק י פ א ת ה  ל
ה נוכח א ר מ תגלה ה א עיניו, לנגד שנ  הו
ת צבט ם מארי א קו מ ם. ב סויי מ

ולשעבר כריסטי

דוור יש
לי היתה פעם י טי ג׳ ס רי  בחודה כ
התא היא ואז ורעבה. ידועה בלתי בודדת,

ב לחיות .התחילו והס שלה. בדוור הבה
ובשינחזה. אושר
מצלי קולנוע שחקנית נהייתה שג׳נלי עד

 קיבלה היא דארלינג בשביל ועשירה. חה
האוסקר); פרס את (וגם לירות אלף 20

 אלף 350 קיבלה כבר ז׳יוואגו ד״ר בשביל
 פארנהייט האחרון, סרטה ובשביל לירות

אלף. 70ל־נ> הגיעה כבר ,451
 הדוור את צריכה עוד היא זה אחרי אז
ה ממשרד בפאנט רץ מר את הזה?
קרה: מה ותראו אין! ועוד הבריטי? דואר

 בהחלט, זמני באופן תינתה, אמנם ׳היא
 סכואמפ, טאראנס השחקן עם אהבים

התפתזז. שזה לפני עוד נגמר זה אבל
 לא אני ״כאשר לו: הודיעה פשוט היא

לא פשוט אני לבי בכל מישהנ אוהבת
עליה״ יותר לדעת רנצה
 לא שחקן, שהנא למרות סטאמפ, ואז
 את ועזב קם פשוט הוא הרבה. שיחק
הצעירה. המיליונרית של הדירה
 אהוב טיפוס בחזרה תפש מקומו ואת
 מחלק־ה־ ,מיודענו הוא הלא — ביותר

ל ומורה צייר גם שהוא בסאנט מכתבים
לעת-מצוא. אומנות
 מזי יותר עצמו את ירגיש שלא וכדי
 דבעי: מאן לכל תיכף, ג׳הלי הודיעה בבית,

 אותו לשאת אבל דון. את מעריצה ״אני
הנישואין!״ מפני מפחדת פשוט רוצה. אינני

ם ד א
רחרוח

הצ שוב פדנדה ג׳יין
עי בצילומי להופיע ליחה
 משפטים. בלי הפעם רק רום.

ש אחרי דווקא היה וזה
פרמי־ לאוטו סיבה היא

ר. ג׳  ממנה ביקש הוא כי נ
בסצינו! עירומה להופיע

 מחר בסרטו חדר־אמבטיה
מס הוא אותו חדש, יום
 אלה: חדשים בימים ריט

 תוקף, סיבה..בכל ג׳יין
 תחשוב אולי היא כי הודיעה

 ה־. כל כאשר. ההצעה על
מאיש־ה־ בשטח, נוכחים
גער המפיק עד הסרטה

 אף עירומים יופיעו בכלל
הנן.

 שיש מך, לו אין פרמינג׳ר
,יתר.ו קוא ולכן לפונדה
 פתח הוא למחרת י אבל

 הפאר:־ נגיתורהגגןריס את.
 ראה, הוא מי ואת אדם סאי
 ג׳יין, את חווה? כמו שם

כמובן. כוכבתו,
 את לו הסבירה היא ואין

זה?
ה אמרה, מאד,״ ״פשוט

 פונדה, לבית ואדים גברת
 כאן לגמרי. אחר דבך ״זה

ה היופי על בעלי השגיח
 הצילום!״ של אסתיטי
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 יופי על מדברים כבר ואם

מח על לספר כדאי אסתיטי.
הגרמנים. שערכו קר

 כל על מחקר עורכים הם
דבר.
 הגרמנים כי גילו הס אז

 מוציאים! הגרמניות) (נבעיקר
 בגדי״לילה על ינתר הרבה
 נמיטנת כלי־סיטה על מאשר

יחד. גם ומזרונים
 את להסביר אפשר איך

 המתגלה העובדה, נוכח זה
 הגר־ כי זה, מעניין במחקר
 די ללבוש נוהגות מנינת

 את מבלות ׳שהן שעה מעט
במיטה? הזמן

ומשועמם גדול גבר
 קאהירי. בן־טובים סתם היה הוא פעם

הכדו נבחרת וחבר יבואן־עצים של בנו
 את גילה הוא כך ואחר המצרית. רגל

 ואת הקלפים ואת השתייה ואת הסיגריות
הנשים.
 בראשי שלהוב מישל של תולדותיו אלה
 וידוע 33 בן כבר הוא שהיום רק פרקים.

 שדין?. עומר שלו: הבד בשם וותר
 הלא אשה. בעזרת כמובן, הגיע, הבד ואל
 מסך־הכסף כוכבת המאנה, תה פא היא
את לקדם רצתה כך כל והיא מצרים. של

ובן אשה שריף,

 והלאה, מבעלה התקדמה שאפילו עד עומר
לעומר. ונישאה אותו עזבה

 מדי. יותר אותו קידמה שהיא כנראה
 בלורנם, לפחות) (קופתית, הצלחה ואחר
 ז׳יווא־ וד״ר הצהוב רדיס הרולס ערב; איש

 זקוק לא כבר שהוא מישל־עומר החלים גו
המצרייה. לאשתו

 ואת במצרים תה פא את השאיר הוא
 את בשווייץ. לפנימייה העביר טארק, בנם,

לפאריס. עצמו ואת לספרד העביר הוריו
 עצבני אדם הוא עומר כי לפאריס? למה

 אפילו הוא ז׳יוואגו בד״ר מהעבודה מאד.
 העצבים את להרגיע ובשביל אולקוס. קיבל
 לשחק זה טוב. אחד דבר רק יש שלו

 הטובים הברידג׳ קלפני דעתו ולפי ברידג׳.
בפאריס. חיים בעולם ביותר

 שעברה בשנה הלא לדעת. צריך ועומר
המצרית. הברידג׳ נבחרת קפטן היה

 הוא, אחת. אהבה עוד לו יש מזה חוץ
 אפילו הוא ולפעמים הרבה, לישון אוהב

 לעתים קורה זה אבל לבדו. ישן לא
 בפה מודה שהוא כפי כי, נדירות. די

משעממות״. די הן שאוהבות ״נשים מלא,
 השמעום. זה שונא שהוא משהו יש ואם

 הרבה. לדבר מוכן הוא לו וכשמשעמם
נשים. על אפילו

 מצרית, אשד, מעדיף הוא כל קודם
 האשד. את מחנכים במצרים כי זאת. בכל

 את מאבדת לא מעולם והיא אשה. להיות
 שקורה כפי שלה הקסם ואת המיסתורין

במערב. הנשים עם
 תטפח אשה שכל רוצה הוא מזר, חוץ

 לוקח שזה אפילו יסודי. באופן עצמה את
 גם ורצוי זה. את שווה זה זמן. הרבה

 נשיות. סתם רק ולא אינטליגנטיות שתהיינה
 יוכל שהוא כדי חלשות קצת ושתיראינה

 הבא והחזק הגדול כגבר עצמו את להרגיש
לעזרתן.

 ה־ ולא הגדול שהוא ברור שיהיה אבל
 .ולכן גדולות. נשים שונא ממש הוא אשה.
 וכאמור, :וצרה, קטנה במיטה ישן גם הוא

לבדו. על־פי־רוב,
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