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תמרורים
ה י צ ק מ ו נ י ת קנדי. אתל ♦ ל

 של אישתו .11ה־ לילדה ילדים, לעשרה אם
להתמ המבקש קנדי, דוברם הסנטור

לנשי הדמוקראטית המפלגה כמועמד נות
 לאשר בתחילה סירבה ארצות־הברית, אות

ה מטה אשר עד הידיעה, את להכחיש או
 רישמית, הודעה סירסם בעלה של בחירות

 נוסף, לנצר מצפה קנדי הזוג כי נאמר, בה
 הבא הנשיא של השבעתו למועד ״בסמוך

ארצות־הברית.״ של

♦ ג ו ח הו יום ביותר, מקורית בצורה נ
 העיר תושב הופר, ,ג׳ורג של 66ה־ לדתו

 יום מדי לצלוח שנהג המיזרחית, סנט־לואיס
 סנט־לואיס אל המיסיסיפי נהר את בשחייה

 מיב־ על חזר יום־ההולדת לכבוד המערבית.
 מאחורי קשורות כשידיו הספורטיבי צעו
על ועליה סירה אחריו גורר וכשהוא גבו,
קצרצר. בביקיני מה

ג ו ח  ח״כ של 58ה־ הולדתו יום ♦ נ
ל הטובים הסיכויים בעל אלמוגי, יוסף

 של התפקיד את מלא
ה ההסתדרות מזכיר

ש למרות כללית.
מכי האישיים ידידיו

 נבון כאיש אותו רים
 אינו הוא ושקט,

 מן להשתחרר יכול
 המקובלת התמונה

כאיש־הזרוע, שלו
 של נוקשה מפעיל

ושו מנגנון־שררה,
 אנטי- אימרות פע

 (״כל אינטלקטואליות
 אינם הפרופסורים

אחת!״, מעברה שתים
 הדבר אוניברסיטה!״). של רקטום לא ״אני
 הקאריירה מפרקי כמה בגלל בעיקר, נוצר,
 שבירת בחיפה, הפועל פלוגות ייסוד שלו:

 ועדי־העובדים על השתלטות הימאים, שביתת
 מפא״י של הבחירות מערכת אירגון בצפון,
 הי־ מתוצאותיו שאחת — השלישית לכנסת

 מינויו זמן וכעבור לכנסת, בחירתו תה
והפיתוח. השיכון כשר

ג ו ח  נשיא של 84ה־ הולדתו יום ♦ נ
מרומאן, הארי לשעבר ארצות־הברית

 שהוא להכריז כדי ההזדמנות את שניצל
כמוע האמפרי יוברט של בבחירתו מצדד

 הנשיא ושלדעתו הדמוקראטית, המפלגה מד
ממני!״ גדול יותר ״אפילו נשיא הוא ג׳ונסון

ה ז פ ש ו  אלזה הכוכבת במילאנו, ♦ א
 מחוסרת־הנד שנמצאה לאחר מארטינלי,

 בבית־ בחדרה רה
כאי לשמועות מלון.

 להתאבד ניסתה לו
 גלו- בליעת על־ידי

ה השיב לות־שינה,
״העל שלה: סוכן

התחל מרטינלי מה
בנ קליפת על קה

התעק כאשר נה.״
וציי העתונאים שו
 נמצאה לא כי נו

גו על חבלה שום
״לא השיב: פה,

התחל על שמעתם
 קליפת־בננה על קות

נפשית?״

ר ט פ  בגיל ♦ נ
 פריס ד״ר ,67
 מי של אחיו וזף,׳ג

 המשפטים שר שהיה
 יליד פילים, קנדה. במונטריאל, יוסף, דוב

 ,1929ב־ בארץ השתקע נלהב, וציוני קנדה
ב שהפך עורכי־דין משרד בתל־אביב פתח

 והחשובים. הגדולים לאחד השנים מרוצת
 מזהיר, פרקליט של שם רכש עצמו הוא

 הציל בהם פליליים, משפטים של בשורה
 על בהגנה התמחה בעיקר ברצח. נאשמים

 המחתרות. משלוש עבריים לוחמי־מחתרת
 שנאשמו וז׳ורבין, שיין על הגן השאר בין
 על פצצה בזריקת בן־יוסף שלמה עם יחד

ש בן־יוסף, ראש־פינה. ליד ערבי אוטובוס
 למוות נידון אחר, פרקליט על־ידי יוצג

האש מן זוכו ושיין ז׳ורבין בעוד וניתלה,
 הארץ, את ג׳וזף פילים עזב 1944ב־ מה.
 כ־ שלו בקאריירה המשיך שם לקנדה, חזר

מצליח. מישפטן

פצע  אן ז׳ נער־הזוהר בפאריס, ♦ נ
 בעת להדגיש, ניסה חברו כאשר מאיי,
הרו הרולטה עיקרון את חגיגית, סעודה

 אקדח, של לחוף אחד כדור הכניס סית,
 עד האורחים, ששת בין האקדח את העביר

קשים. פצעים מאיי את ופצע נפלט שהכדור

מארטינלי

אלמוגי
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