
אנשים
שלה!' ,טפיר שית־הממ לרא

 ורעייתו אשכול לוי ראש־הממשלה
 להצגת־הבכורה הרשמית חסותם את העניקו

 שהכנסותיה הדיבוק, השערורייתי הסרט של
ב אולם בסרטן. למלחמה לאגודה נועדו

 את להסתיר השניים יכלו לא הסרט תום
 לדעתה כשנשאלה היצירה. מן מורת־רוחם

 את אשכול מרים עיקמה הסרט על
 יהודי!״ לי נראה לא ״זה רק: ציינה אפה,
 שאלה על השיב עצמו ראש־הממשלה ואילו
כש ראיתם?״ ההצגה ״את בשאלה: דומה
ב יודעים אתם ״אז השיב: בחיוב, נענה

הול הסנדלרים כל # ההבדל.״ את עצמכם
שהע רוטשילד, ולמשפחת — יחפים כים

 מב־ אין שלה, הטלוויזיה את לישראל ניקה
 כשהברונית השבוע, עובדה: שיר־טלוויזיה.

 לראות רצתה דה־רוטשילד אלישבע
לה על הישראלית, בטלוויזיה ששודר קטע
לש להיכנס נאלצה היא שלה, המחול קת

 במכשיר לחזות רשותם את לבקש כנים
 ראשי־מע״י כי נראה • שלהם. הטלוויזיה
 על בציבור, הרווחות מהדיעות מודאגים

 בתקופת הזקנה, ההנהגה של התנהגותה
אי מלחמת־ששת״הימים. שלפני הכוננות

ל מוגברים מאמצים עתה עושים הם לנו
ב שהועלתה הנגדית, הגירסה את הפיץ
 - שנים שש גלבוע א. משה של ספרו

 רכשה מע״י של הנוער מחלקת ימים. שישה
 אין־ חינם אותם שלחה הספר, מטפסי 750
 על־מנת — הנוער־העובד מדריכי לכל כסף

 הרווחות ההיסטוריות העובדות את שיתקנו
האנ מאה בת בפמלייה • חניכיהם. אצל
לבחי הדמוקראטי המועמד את המלווה שים
 האמפרי, יוברט בארצות־הברית, רות

הק עם הנוסע — אחד ישראלי גם נמצא
ה האמפרי. של מסעי־הבחירות בכל בוצה
של המרכזת הוועדה חבר אלא אינו איש

 רכ־ שמואל גח״ל, מטעם ההסתדרות
 בשליחות האמפרי עם נמצא הוא אין טמן.

 במסע־ פרק ללמוד כדי לא וגם רשמית
 מבעלי אחד הוא רכטמן של גיסו בחירות.

 גריי להסעת־תיירים האוטובוסים, חברת
ביש כנציג־החברה רכטמן את שמינה ליין,
את לשמואל שסידר הוא גיס אותו ראל.

ש על־מנת האמפרי, של במפלייה המקום
על ארצות־הברית את זאת בהזדמנות יראה

העי עורו • הדמוקרטית. המפלגה חשבון
הח מרסטיין, פול ■וס-יום, הכלכלי תון
 הסיסמה תחת — פוליטי חוג להקים ליט

 החוג, הממשלה״. לראשות ספיר ״פינחס
 מ־ כמה וביניהם מאנשי־כלכלה, המורכב

 אחדות. פעמים נפגש כבר — נערי־ספיר
 אם גם מזיקה. אינה לעולם כזאת פעילות

 הוא הממשלה, לראשות ספיר ייבחר לא
בכך. שרצו אלה את ודאי יזכור

משהו;•״ יש ״אולי
לאחרו שהה מולכד סמי הפנטומימאי

ב והשתתף ביים שם בדרום־אפריקה, ני■
 המקומית העיתונות שחקנים. לשני מחזה
 הגדול פירסומו אבל ההצגה, את שללה

 אותה חולצה בזכות דווקא לו בא סמי של
 ב־ התגורר בו במלון הערבים באחד לבש

 למיסעדת סמי ירד אחד ערב קייפטאון.
 ומתחתיה בחליפה לבוש כשהוא המלון,
 צווארון עם חולצה שהיא — נהרו חולצת
לה סירב המלון מנהל עניבה. ללא סגור,

 שאינו משום למיסעדה להיכנס לו תיר
 זה כי סמי, של טענותיו כל עניבה. עונב

 לא בטרקליני־אירופה, גם מקובל לבוש־ערב
״אצ בזעם: צעק נכנע, לא המנהל הועילו.

 המלון, את נטש מולכו עניבה!״ תענוב לי
לעי הגיע הסיפור אולם אחר. למלון עבר

בחול לבוש סמי של ותמונתו — תונות
 בעמודים בתצלומי־ענק פורסמה נהרו, צת

דרום־אפריקה. עיתונות כל של הראשונים
 הצייר של האנטי־ישראליים פירסומיו •

 שם וחי בלונדון השוהה צכר, שמעון
ל לארצות־הברית. גם הגיעו תרומות, על

 ל א כצל הישראלי הצייר קיבל אחרונה
 האמריקאי הסופר מידידו מכתב ש״ץ

 אל מילר. והמתים״) (״הערומים נורמאן
שפור צבר של מודעה מילר צירף המכתב

 מישטר־הכיבוש בגנות בריטי בעיתון סמה
 יודע, ״אתה לש״ץ: מילר כתב הישראלי.

 יש זאת בכל אולי אבל שלכם, ידיד אני
• אומר?״ שהוא במה משהו מנ הבמאי .
 מלא שוב כשהוא לארץ חזר גולן חם
מת שבועיים בעוד וגדוש־תוכניות. מרץ
 ישראלי סרט בהסרטת להתחיל גולן עתד
הס בינתיים המתוקה. מרגו שייקרא חדש

 שבאפקה גולן של החדשה הווילה כי תבר,
 שהקבלן למרות — למגורים מוכנה טרם

 להסכם בהתאם מזמן. להשלימה התחייב
 שהותו את הקבלן עתה מימן גולן עם שלו
רמת־ במלון ובני־משפחתו גולן מנחם של

מאו באחד
 אר למות

בשעת צעירה, מלכותית
רמדכים אינטימית מסיבה

שלישייה נראית בלונדון, סון־באקינגהאם,

 - במיטה אליזבת המלבה של תמונה הדפים הלונדוני אכספרס״ ״דיילי
 עמוד על מודעה לפרסם נאלץ הוא והשמצות. בעם של כמכול דהוצף

 מתוף רק עליו התנפלו העיתונים שיתר אמר בה כ״טיימס״, שלם
 כ־ לראשונה שפורסמו זה, בעמוד התמונות יתר עם יחד קינאה.

 בייחוד בלתי־רגילה. סנסאציה הסידרה מהווה הפאריסאי, ״מאטש״
לשבועון. אותן מכר כית-המלובה כאי מכין מי לגלות מובן איש שאין

 של הימני החלק את התופסים השלושה, לא־פורמאלית. מסיבת־תה
אן דון התמונה:  אן־מארי המלכה הספרדי; יורש־העצר קארלוס, חו

טין המלך ובעלה תמונות. הרבה צולמו מסיבה באותה מיתן. קונסטנ

 פיליפ, הנסיךמשתזו הנעל
 משעות־הפנאי

לא ידוע פיליפ

 של בעלה
 סופג שלו,

כבעלה דק

 אליזבט מלכת־אנגליה,
 צח ואוויר שמש

גם אלא המלכה של

באחת
ומציג
כצלם.

 שני מחזיק צ׳ארלס הנסיךזג הבן
 אותם גדולים, דגי־טונה

פון על בחכתו העלה ת. יאכטה סי מלכותי

 נערת־הזוהר שפירא, אלה • אביב.
 איש־העסקים של וגרושתו התל־אביבית

הק לחברתו לאחרונה הפכה שין?, דויד
ה המוסיקה ומלחין האדריכל של בועה

חיים **  מעייני. עמי אלקטרונית

 מכסה ראשו כשאת לארץ, הגיע טופול
 אדיר. מכסיקני שפם פניו ועל ארוך שיער

 האמנות במערבון טופול מופיע זאת בדמות
הס טרם הצילומים בספרד. המצולם לאהוב
לחזור טופול עומד החג ולאחר — תיימו

 לשאת היה יכול לא הוא אולם לספרד.
 ב־ להתחשב ומבלי — הארוך שיערו את

 אותו. וקצץ למספרה ניכנס מפיקי־הסרט,
 את שוב לי להאריך איך ידאגו כבר ״הם

טופול. אמר השיער,״
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