
אנשים

 וסטודנטית סביוני קבלן־בניין של בתו ,22ה־ בת אחרונהאס׳ שו הכלה
וירו־ שחורת־שיער יפהפיה היא העברית, באוניברסיטה

הירקון. אל הצופה ושכורה, קטנה תל־אביבית בדירה אסי עם לגור המתעתדת קת־עיניים,

)17 מעמוד (המשך
 לא הן להריון. שנכנסה מי רק התחתנה

 והן זה, את עושה אני פתאום מה הבינו
החתונה. את החרימו

 ומכינים מתכוננים שונה. הכל עכשיו
 הסבלים מלך מנטש, גדול. לנשף כמו הכל
 המוזמנים, לכל יווני אוכל מכין תל־אביב, של

 ובקלאחיה הפינות, בכל סטייקיאדות מכינים
 לנו. יהיו רבנים שני אפילו משכם. שתובא

 הוחלט ובסוף אליהם, בקשר בעייה היתד,
יעל, של בחתונה הרב יהיה גורן שהרב

אסי. של בחתונה פרנקל והרב
אסי, דווקא זה העניין, מכל מיסכן הכי

 לו יש שלו החתונה אחרי יומיים כי
השח במת בתיאטרון שלו, הצגת־הבכורה

לגמרי. צרוד הוא עכשיו וכבר קנים,
דיין. רות שד סיפורה פאן עד
 מיסכן. עצמו את מרגיש לא אסי אבל

 יעבור. זה ״אבל אומר, הוא מתרגש,״ ״אני
 בגלל גדולה יותר היא שההתרגשות כמובן

 כפולה, והחתונה שמסביב, מה וכל המלחמה
גדולה.״ יותר השמחה גם זה בגלל אבל

 שירים פעם כתב כאסי, הידוע דיין, משפחת של )23( בן־הזקונים אסף,דיין אסי
 והחליט ביוון באתר־הסרטה אחותו אצל שביקר היום עד וסיפורים,

שני. ביום תיערך בהשתתפותו המחזה של הבכורה הצגת בישראל. תיאטרון שחקן להיות
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 רנג* צה״ל, של הנצחון אדריכל מקבל מה
ממע שלו הבית אל רבץ, יצחק אלון!
 למברקי־ברכה, נוסף תבל, קצות מכל ריצים

ממשי שעדיין ואיגרות־ברכה, מכתבי־ברכה
 לנחש, קשה נילאהי לא בקצב לזרום כים
 חגי־ קופסות־שוקולד, מאוד. טעים זה אבל

 כל שוקולד. של ובונבוניירות לות־שוקולד
 הרמטכ״ל בית על יורד הזה המתוק המבול

או שהוא שמה בהיסח־הדעת שהפליט מאז
 באמת הוא אגב, דרך שוקולד. זה באמת הב

 רעייתו, שאוהבת ומה • זה. את אוהב
 להיות מזמן, שידוע כפי זד״ רבץ, לאה

 בכל ניאותה היא השבוע הכלים. אל נחבאת
 למי הפרטיים. מחייה טפח עוד לגלות זאת
 משפחה לה יש כי הזכירה היא ידע, שלא

ירוש יליד בעלה, שאת רק לא צבאית. די
 שירותה בעת ברלין, ילידת היא, הכירה לים,

 לאיש נשואה אחותה שגם אלא בפלמ״ח,
 הוא הלא מבוטל. לא צבאי מישקל בעל

 ס יפה. אכרהם הטבע שמורות אלוף
 לגלות נכונה גם רבין לאה היתר, מזה חוץ
 היתר, כאשר שנים, כמה לפני לבשה היא מה

 בתל־אביב: חדש תיכון בית־הספר תלמידת
 אז גבוהים.״ ונעלי־עבודה קצרים ״מכנסיים

 רמת־דרג אשד. • שיא־האופנה. זה היה
 זאת סנגור. אניטה היתד, בשטח אחרת

 הקיבוצים, באחד שנתגלתה מתנדבת היא
 .ימי־ד,מלחמה של בעיצומם הגיעה היא אליו

 שלה. המשפחה את שימח כך כל לא זה
 וגם משורר גם הוא שלה הדוד הכל אחרי
האפרי מסנגר סנגור, ליאופולד נשיא,
 שבועיים, לפני באו״ם, לנציגו שהורה קאית,

 ונגד היוגוסלבית ההחלטה בעד להצביע
 להתנחם ישראל יכולה בינתיים • ישראל.
 זה לחנויות. השבוע שיצא חדש, בברנדי
 קשה אגוז נקרא הוא ומצויין. ישן ברנדי

 ראשו דיוקן דמות מעטרת שלו התווית ואת
 את שעיטרה מי כן־גוריון. דויד של

אלמנת היתד, ומעניינת אחרת בצורה הנוף
 את מבלה היא קנדי. ז׳קלין י,נשיא

ב ובאיטליה, באירלנד שלה הקיץ חופשת
סוסים. על ברכיבה עיקר
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הסוב מראש. לצפות היה אפשר זה את
 כל את שיגלו אלה יהיו שהם החליטו ייטים
 של כאלה למטרות דיין. משה על האמת

מיו עיתון גם להם יש חשובה גילוי־אמת
 עיתון גאזטה, הליטרנטורנאיה הוא זה חד•

ב סיפרו הם ושם שלהם, אגודת־הסופרים
 אחרי רודף היה דיין שמשה שעבר שבוע

 זה את ארבע־עשרד״ בן בהיותו כבר ערבים
הסוביי הספרותית הגירסה לפי עשה, הוא
 חנית בעזרת ביותר: מקורית בצורר, טית

 מחרשה של מושחזת סכין — תוצרת־בית
 ״וכיתתו שנקרא מה זה לידית־עץ. שחוברה
 הממשלה, בישיבת • לחרבות״. איתיהם

 נזכר בתעלה, הפעולות על דיין דיווח בה
 זה. בעניין דיין את הקדימו כבר כי מישהו

 ללא- נשוי (שהיה הציוני המנהיג היה זה
 לפני הציע הוא נורדאו. מסס יהודיה)

 לכשתקום, היהודית, שהמדינה שנים 47
ל עליה (ותשמור סואץ תעלת את תתפוש

 היחידה הנחת • המערביות). המדינות מען
 חוץ השבוע, לשאוב יכול היה דיין שמשה

 באר, ילדיו, שני של הצפויים מהנישואין
 שר־הבט־ כי שהזכיר עיתונאי של מכתבתו

המת בהיסטוריה הראשון השר איננו חון
עתי על השמירה לחוקי ברוחב־לב ייחם
 שמכהן מי שנים, 43 באיזה לו, קדם קות.
 אנדרה צרפת, של כשר־ד,תרבות כיום

 צעיר ארכיאולוג היה עוד הוא אז רו. מאל
 שנקרא בחבל־הארץ בהודו־סין, שהסתובב

 הרבה כך כל שם הסתובב הוא לאום. כיום
פס שבעה כשבאמתחתו אותו שתפשו עד

בוד ממיקדש נטל אותם יקרי־ערך, לונים
 שר־התר־ של שהכוונות רק בג׳ונגל. היסטי

 משל רציניות יותר הרבה היו בות־לעתיד
 מאלרו דיין. חופר־העתיקות־לשם־ד,נאה,־בלבד

 בארצות־ לאספנים ד,פסלונים את למכור רצה
ה עתיקות איסוף גל אז גאה בהן הברית,
 לא השבוע, שנתגלה כפי אגב, • מזרח.

 ב־ שביקר היחיד צה״ל מפקד דיין היה
 הר־ חיים אלוף היה לפניו ויאט־נאם.

 בוזיאט־ המלחמה את לראות שנסע צוג,
 אגף־ כראש תפקידו את שסיים אחרי נאם

ה ירושלים לכובש • צה״ל. של המודיעין
 גור מרדסי אלוף־מישנה עתיקה

— למלחמת־ששת־הימים שם באמתחתו יש

 הערבים. של טיפשותם — הטיפשות מלחמת
 הפלא מה אז כאלה, אלופים יש כאשר •

 מורה קריין, ראובן כמו טוראים שיש
 לשם אבל באי־שם, עדיין המשרת וסופר,

 הספר משמחת: הודעה השבוע קיבל הוא
 שלא מי לאספרנטו. תורגם טוב בוקר שלו
 כדאי — זאת חשובה בשורה מין איזו מבין

 השני העברי הספר רק זה כי לזכור לו
 כמובן, הוא, הראשון לאספרנטו. שתורגם
ל אסור בלשונות, מדובר ואם • התנ״ך.

 מלון של החדש המנהל של חלקו את קפח
 ג׳רודיטי. ז׳וכאני התל-אביבי, הילטון

ה התחיל לעבודה כשנכנס שמיד רק לא
 לראות שרצו תיירים סוף־סוף מתמלא מלון

 רובם שעם אלא השלמה, ארץ־ישראל את
לדבר יודע הוא בשפתם. לדבר יכול גם הוא

ז׳קדין
באירלנד נגה כוכב

צר באנגלית, וגם איטלקית, בלשון־אמו,
 ועכשיו והולנדית. ספרדית גרמנית, פתית,

עברית. לומד הוא

פסוק*
השבוע

 הערבי בית־ד,שידור שדר שהיה מי •
 אד־נאטור״ ״דאוד השם תחת בירושלים

 באר־שבע עיריית כראש כיום והידוע
ה את לכוון הצורך על נאווי, אליהו
 ״הנד הנכונים: לאפיקים הישראלית הסברה

 אי״ה לך ואגיד להגיע רוצה אתה לאן לי
לקחת.״ אוטובוס

רכין, לאה הרמטכ׳׳ל, רעיית •
המכסי את לובשת ״אני בגדיה: סיגנון על

המינימום.״ של מום
 —רפ״י איחוד על פרס, שמעון •

להא נוכל לפועל, האיחוד יצא ״אם מפא״י:
 — לפועל יצא לא אם עצמנו. את רק שים
מפא״י. את להאשים תמיד נוכל
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