
- מרטינלי אדזה
— רק עירומה?

 הפונדק
זועבי של

 בעלי־הכאריז־ המנהיגים של זמנם ״עבר
 ה־ האמריקאי העיתונאי השבוע טען מה,״
 ״חוץ ולראייה: רסטון. יימסזג נוחע

 וסין דה״גול שראל של צרפת מאשר
 כיום מנוהלות טסה־טונג, טאו של

וכלכל פוליטיים טכנאים על־ידי המדינות
 בארצות־ ניכסון ריצ׳ארד כמו יים,

 ראש- הבריטי, וילסץ הארולד הברית,
 קיזי* גיאורג ביפאן, סאטו הממשלה

 וליאד קוסיגין אלכסיי בגרמניה, נגר
בקי בברית־המועצווב״ ברז׳גייכ ניד
 בעלי־כאריז־ מנהיגים של הימים עברו צור:

 פראנקלין צ׳רצ׳יל, ונסטון כמו מה
 קונראד סטאלין, יוסף רוזבלט,
קנ וג׳ון נהרו ג׳והרלאל אדנואר,

 התפטר חאן, איוב האחרונים, אחד די.
 עבד-אל- ״גמאל בפאקיסטאן, עתה זה

 מדינת־ ואילו בצרה, במצרים נתון נאצר
 והרצון האישיות על-ידי שהוקמה ישראל,

 כן־גור־ (דויד ורב־הבעה נמרץ אדם של
 דיין משה לגנרל העורף את מפנה יון),

ה מן היוצא שקטות.״ פשרות על וסומכת
 קנדה, ממשלת ראש רסטון: לדעת כלל,

 תפקידו על • טרודו. אליוט פיאר
הפולי בחיים הטלפון מכשיר של החשוב

 הל״ע, מזכירות יושב־ראש השבוע עמד טיים
 הידיעות! בעקבות ארצי. יצחק עורך־הדין
 לא דיין משה שר־הביטחון לפיהן בעיתונות,

 השר של טלפוניות פניות לשתי השיב
 השלום ״גם ארצי: קבע ספיר, פינחס

 תלויים הפנימי, השלום וגם הערבים, עם־
ה לבוא. המאחרים בצילצולי־טלפון כנראה

מצי מנשיא לטלפון לשווא מחכה דיין שר

דוידזון ובועז פי ג׳ו כץ, ג׳וזי
מתעשרים? איך

אנשים
ל מחכה !ספיר עבד־אל־נאצר, גמאל רים,
 ששיבוש מקווה אני מדיין. לטלפון שווא

 קווי־ לשיבוש גם בהכרח יביא קוזי־החוץ,לא
 את אלה ב־מים שמדאיג מה • הפנים.״
 היא העצמאית הלירברלית המפלגה הנהלת

 בהקשר הסוי־יטיים. העסקנים של עצבנותם
 שערי, יהודה שר־הפיתוח סגן סיפר לכך

 יוסף המנוח, הכנסת יושב־ראש כי
 מאנשי אחד על לומר נהג שפרינצק,

ב אחד יום ידנו כי העבודה תנועת צמרת
 לדעת אין ״אך משתגע. הזה האיש בו שבוע

 בצער. שפרינצק מוסיף היה יום,״ אותו מתי
 זכויות ככנסת חברות מקנה תמיד לא •

 סייף ח״כ נוכח בזאת רגיל. לאדם שאין
 המיעוטים :דעת איש אל־זועבי, אל־דין
 בני־משפח־ מפי שמע הוא במע״י. הקשורה

בנימי מיפגש הדרכים בפונדק העובדים תו,
 לו להתיר הפינוק בעל של בקשתו כי נה,

 בין החדש, לכביש הפונדק את להעביר
 לא פאראדיס, הערבי לכפר חדרה צומת

 לאפשר בבקשה בעצמו פנה הח״כ אושרה.
 המהיר. הכביש על פונדק־דרכים לבנות לו

בקשתו. גם נדחתה להפתעתו

החברה
איגשטיין של

 דן הטלוויזיה, של הספורט שידורי עורך
 פומבי ערב־ראיונות השבוע ערך שילון,
 המדעי המנהל היה המרואיינים אחד בחולון.

 כי שקבע זימרי, אורי וינגייט, מכון של
 הספורט של הירודה לרמתו העיקרית הסיבה

 בבתי־ הגופני הפיתוח הזנחת היא הישראלי
פגי על כיפר כך כדי תוך היסודיים. הספר

 ארן, זלמן והתרבות, החינוך שר עם שה
 החינוך את להרחיב ספורט אנשי דרשו בה

״ה השר: להב השיב בבתי־דספר. הגופני
 היה והוא 92 גיל עד בפולין חי שלי אבא

• בספירט.״ לעכוק בלי מאוד בריא

חזה חשופת —
דראמאטורג־ ערך כשיש —

 כן* י־יב היה ערב באותו אחר מרואיין
 שהוא בן־גורי־ן, דויד של נכדו אליעזר,

 דיין משה למען ההחתמה מסע מראשי גם
 אם ־קרה מה כשנשאל הממשלה. לראשות

 עצמאית רשימה בראש יעמוד אומנם דיין
 השיב: , משי רשימה יציג בן־גוריון וגם

 בעד תצביע ואשתי ביג׳י בעד אצביע ״אני
• דיין.״ הח אינשטיין אריק הזמר י

 כועז עם התקשר הוא לכן להתעשר, ליט
 יסדו הם יחד שיסל. וצבי דוידזון

 על הגר, לה וקראו סרטים, להפקת חברה
 כמה אתרי אריק. של המפורסם הלהיט שם

מ כי לשלושה התברר עבודה של שבועות
 עברו הם להתעשר• אי־אפשר סתם סרטים
 שהם מהזמן אך סירטוני־פירסומת. לייצר

 הסירטון נשאר אמנותיים סירטונים יצרו עוד
ה ודשחקן כץ ג׳וזי הזמרת של בכיכובם

 בועז. של בבימויו פי, ׳ד ג המתחיל בריטי
עו בהצגת־בכורה אותו הקרינו הם השבוע
כולם לא • בתל־אביב. ידידיהם בפני למית,

 להילחם שיצא הדיסקוטקים נוער את זוכרים
פי החליטו השבוע ששת־הימים. במלחמת  ר
 בעלי ריים־דייוויס, ומאנדי שאולי

 קיומו את ליישוב להזכיר נזאנדי, הדיסקוטק
 15 מועדונם מבאי אספו הב נוער. אותו של

 כל עם וירדו טלוויזיה, ומכשיר פטיפונים
 אך לחיילים. אותו לחלק כדי לסיני הציוד

 פנו לכן הולך. לא תקליטים בלי פטיפונים
 למיבצע שתרמה סי.בי.אס. לחברת השניים

מנ שמידט, שירלי ואת תקליטים 800
 חיילי בין אותם לחלק שעזרה החברה, הלת

 באהבה חיו הם שנים שמונה • ׳,מוצבים.1
 מרטינלי אלזה הכוכבת מיי חופשית.

 היתר, אלזה כי למה? ריצו. וילי והצלם
 לביון לרוזן שנים שמונה באותם נשואה

ל סירב והוותיקן מנצ׳ינאלי־טשוטלי,
 ישיבות אחרי השבוע, הנשואין. את בטל

 הוותיקן ראשי נעתרו בנושא, בלתי־ספורות
גרו שהיא אחרי עכשיו, אלזה. של לבקשתה

 ב־ להתחיל השחקנית רוצר סוף־סוף, שי*
בסר רק לשחק רוצה היא חדשה: קאריירה

 אנדרי הבמאי אמנותי. ערך בעלי טים
הדר ובסרט לכך, אפשרות לה נתן קייט

 החשוף' חזה את לראות אפשר מקטמנדו כים
 (בסרט) שבנה בזמן שניות, כמה במשך
 שכונסה עיתונאים, במסיבת אותה. מלטף
 ״לעולם הכוכבת: הצהירה ההסרטה, בגמר

 מיסחרי, בסרט עירומה מופיעה הייתי לא
 אכז־ למתיחה • דראמאטורגי.״ בסרט רק

 כר־ השחקנית נפלה באפריל 1ה־ של רית
 באילת, יום באותו כששהתה נאמן. כה
 הסרט של בכורה בהקרנת להשתתף כדי

 אליה התקשרו משחקת, היא בו שלי, מרגו
 עצמו הציג הקו של השני מהצד בטלפון.

 הוא הקאמרי. מנהל עופי, כאורי הדובר
 להופיע כדי לתל־אביב לשוב מברכה ביקש

 ברכה חדשה. הצגה לרגל עיתונאים במסיבת
 זאון היתד, כי לה התברר אז רק חזרה.

 שטיל- שילוח, *וסף השחקן של מתיחה
מאילת. אליה פן

 השירים
בגאי של

לכם, מוכרת מוסיקה תשמעו ״ועכשיו
לעולם.״ אותה תזרו שלא בשפה בל

 הנודעת הצרפתית הרדיו תחנת שדרן אמר
 חדש תקליט שהניח לפני ,1 מספר אירופה

ל שהאזינו בצרפת, מיליונים הפטיפון. על
 אז שמעו הפופולארית, הפיזמונים תוכנית

מע רק אבל כראסנם, ג׳ורג׳ שירי את
הוש בה השפה את לזהות יכלו מהם טים
 כמובן, עברית היתד, השפה השירים. מעו

 בראסנם ששירי סנאי, יוסי היה והמבצע
 שמר, נעמי של בתרגומה בעברית, שלו

 בתוכניות קרובות לעיתים עתה משודרים
 יום־הולדתו חגיגת את • הצרפתיות. הרדיו

 בצורה גינצכורג יענקל הצייר חגג 24ה־
 אדמוני, זקנקן לכבודה גידל הוא מקורית:
יותר. מבוגרת חיצונית חזות לו המשווה

 ,לא יגידו: לא בציורי שהצופים כדי ״זה
כ תמונות מצייר צעיר בחור שכזה יתכן

 לגידול נוספת סיבה גינצבורג. אמר אלה׳•"
 העומד יענקל, הגילוח. בזמן חיסכון הזקן:
 לעריכת הוזמן לשם לארצות־הברית, לצאת

 מטורף בקצב עתה עובד תערוכות, סידרת
לתערו חדשים ציורים להכין להספיק כדי
 לפני עוד נחטפים שציוריו כיוון אלה, כות

 משפחתית פגישה • לסיימם. מספיק שהוא
הפנטו אמן בין בישראל השבוע התקיימה

להו כדי לארץ שהגיע ג׳וקיארקין, מימה
 אחותו, לבין יום־העצמאות, בחגיגות פיע

ש ארקין־כהן, גליה לשעבר הדוגמנית
ילדיה, שני עם הפסח את לחגוג לארץ באה

הידו צח, וחנה שלמה הזמרים צמד •
 ערב יצאו ואילנית, אילן המסחרי בשמם עים

 ב־ ימים עשרה בן הופעות לסיבוב הפסח
הזהב, באולם שם הופיעו הם שטוקהולם.

 נובל. פרס חלוקת טכסי מתקיימים בו מקום
שסטו כיוון רבה, לפירסומת זכתה הופעתם

 להפגין כדי בואם את ניצלו ערביים דנטים
 הודיעו בתגובה האולם. בפתח ישראל נגד

 תורג׳מן מרקו לאמרמם ואילנית אילן
 שעורך הסדר מלילות באחד אותם לשבץ
 התאחר המזל לרוע בדרום. במתנותיו צה״ל

 מאוחרת בשעה ללוד הגיעו והם מטוסם,
 נמל־התעופה המה שעה אותה בליל־הסדר.

 מיבצע בעזרת רק ותיירים. מטוסים מרוב
 לחלצם הצליחו ומרקו, המשטרה של מיוחד

 עלו שם דוב, לשדה להביאם הארוך, מהתור
 הסדר לליל שהטיסם צה״ל של מטוס על א־
בדרום. צה״ל במחנה כך
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השבוע פסוקי
שבצמרת.״ צמרת הוא ״דיין 1 ספיר פינחס מע״י מזכיר •

במרחב: פוליטית אישיות מפי אסקארפי, רוכר מונד״ ״לה סופר •1
 הרי המיזרח־התיכון, לבעיית פיתרין במשותף ימצאו ־הסובייטים האמריקאים ״אם

ויאט־נאם.״ בעיית את לפתור כדי יחד יישבו לא והערבים שישראל מניעה כל שאין
 המדיניות מתכנני בפני העומדת ״הבעייה קינן: עמוס הפיליטונאי •

ממצרים.״ לצאת כיצד היא הישראלית
״מזה :בן-אליעזר אריה גח״ל, מטעם הכנסת יושס־ראש סגן •

 נוכח לסגת. נכונותנו על מהשרים אחד אף על־ידי הצהרה ניתנה לא ימים חודש
מתרגילי־הנסיגה.״ נסיגה זו בעובדה לראות יש זה, בנושא השרים בין התחרות

 המדינה להתערבות נסכים ״לא בקר: אהרון ההסתדרות מזכיר •
עבודה.״ ביחסי


