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אנ שי ם
לו ביום הרביעי השבוע ב-
תל־אביב .סידורים מיוחדים
נעשו כדי להעבירו במהירות
להופעה .מעריציו ,שלא יוכלו
לקבל את פניו ,יחגגו עימו עוד
באותו ערב במועדון הקינגס
קלאב.

מה הימה דעתו של מי

שהיה נשיא צרפת שארל
דדדגול על ישראל ועל הי
הודים 1ספר בשם דבריו האח

רונים של המראל ,שיצא ה
שבוע בצרפת על־ידי העיתו 
נאי הצרפתי פרדריק כדייר,
מתבסס על אימרותיו של דה־
גול בשלוש שנות חייו האח
רונות .כך ,למשל ,לאחר פר
שת ספינות שרבורג ,אמר דה־
גול :״לפני שנתיים הגדרתי
את היהודים כעם סגולה ,בוטח
בעצמו ושתלטן .האמנתי בכ
נות שקיבלו את הדברים כמח
מאה .תחת זאת ראו בדברי
עלבון וקמו למחות עליהם .עכ
שיו ,שאני קורא להם גנבים
— אולי זה ימצא חן בעיני
הם...״ מאוחר יותר באותו יום
שב הגנרל ודן בנושא היש
ראלי  :״היהודים מעולם לא
הבינו אותי .תחילה ראו בי
תרנגולת המטילה ביצי זהב;
אחרי כן הפכוני בדימיונם ל
משיח .עכשיו אין הם מאוש
רים בי עוד ומכשפה זו ,גול"
דה מאיר ,יודעת איך ל
לבות את יאושם...״
■ גם אחרי פשיטת צה״ל
על נמל התעופה בביירות ,הוד
פריי דה־גול נגד ישראל :
״מדינת־ישראל הצליחה להסיר
מהעם היהודי קללה בת אל
פיים שנה .טוב ויפה .אבל עכ
שיו ישנאו את היהודים על
פשעיהם היום יומיים.״

■ במסעו סביב העולם כדי
לגייס תמיכה כספית לאוניית
השלום שלו ,הגיע אייכי נתן
גם לשטוקהולם .הוא שכר או
לם במלון מהודר ,הזמין כיבוד
ושלח הזמנות לכל עיתוני
שבדיה וכתבי הרדיו והטל 
וויזיה שלה .לרוע המזל נאלצו
אייבי ומלצרי המלון לאכול את
כל הכיבוד .בגלל סיבה מיס-
תורית לא בא אפילו עיתונאי
אחד למסיבה.

מיהו האיש?
מהו מחזיק?
תמונה נדירה של ראש עיריית
חברון מוחמד עלי אל״ג׳עברי,
שהוריד לרגע את התרבוש
העטוף בלבן ,המסמן את תפ
קידו במנהיג דתי ,נוסף על
תפקידו החילוני בראש עיריה.

שיא ,איכון דה־גול ,דמות
ידועה בפני עצמה בגלל הצל
חתה לגרש את הזנות מרחו
בות פאריז ,בפני בעלה על

פלישת ספרות פורנוגרפית מ
דנמרק לצרפת .דה־גול הרגיע
אותה  :״אל תחששי ,הדנים
לא ישפיעו עלינו .באלפיים ה־

■ לאחר פגישתו עם נשיא

ארצות־הברית ריצ׳ארד ניב־
פ ץ בפאריס ,אמר דה־גול :
״איש זה ,ניכסון ,שקע כה
עמוק בבוץ ,שאין הוא יודע
אנה יפנה .אך זהו אדם המ
ציץ כל הזמן לאחור .באדם
כזה אי-אפשר לירות בגב.״
■ ועל שאר נשיאי אר־
צות־הברית במאה האחרונה :
״רוזכלט היה עד־רמיה :
טרומן — אדם פשוט אך
יעיל ; קנדי — סבר שידע לס
רוק את שער־ההיסטוריה ; אך
אייזנהאור ,מקומו לא יד
ענו בחבורה זו; הוא אהב את
צרפת ואת דה־גול.״
■ גם על עניינים פנים־
צרפתיים היה לדה־גול מה ל
הגיד .פעם התלוננה אשת הנ

מושה ריקליס ובנימין סרטו

בתצלום בפול משני צדדיה של קופסת גפרורים שחולקח לאורחים
במסיבת חתונתם שנערבח בקומת ח־ 65של בניין ח״רוקפלר
סנטר״ בניו״יורק .מרשח היא בתו של חמולטימיליונר היהודי
המפורסם בתרומותיו למגבית היהודית ,משולם ריקליס ,ובנימין הוא
מסטרנט בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים.

שנים האחרונות היו הצרפתים
חזירים בכוחות עצמם.״
■ אלוף פיקוד המרכז
רחבעם )גנדי( זאבי ,הגיע
לישיבה צבאית ומצא כי במ
קום המיועד למכוניתו חונה
מכונית אזרחית .בירור אצל
שוער המחנה העלה כי בעל
המכונית הציג בפניו ניירות
מתאימים ולכן הירשה לו ל
היכנס .גנדי ,שכעס על כי
תפסו לו את המקום ,ירד מ
מכוניתו והוציא את האוויר
מאחד מגלגלי המכונית האז
רחית .כעבור זמן מה הודיעו
לגנדי כי מזכ״ל ההסתדרות
יצחק בךאהרון מחפש או
תו כשהוא מרוגז מאוד .הת
ברר שהמכונית האזרחית היתה
של בן־אהרון.
■ בערב ראיונות שנערך
השבוע באולם דקל,
רי זוהר חוויות מעבודתו כ
במאי בסרט כל ממזר סלך :
״חיפשנו טיפוס של פוץ .אתם
יודעים ,אחד כזה ממשרד־
החוץ .עשינו מיבחני בד ל 
אורי 'לוי כשהוא עם שפם
ובלי שפם והוא קיבל את ה
תפקיד.״ בסוף אותו ערב סי
פר אורי לוי בשיחה פרטית בי
אחרי ששר-החוץ אבא אכן
ראה את ההסרטה ,הוא אמר
שמשרד־החוץ לא מיוצג בסרט
כראוי.

סיפר או*

■ השבוע טבע שר-הסעד
ד״ר יוסף? בורג מטבע לשוני
חדש  :שני הלמ״דים ,בהתכוונו
למאיר לגסקי המבוקש ב־
ארצות-הברית ולקלוד ליפס־
קי המבוקש בצרפת .כשנשאל
בורג בראיון למעריב כיצד
הוא מתייחס לבקשתה של אשת
לנסקי לקבל תעודת עולה,
השיב :״אינני חושב שיש ל
גברת לנסקי עבר פלילי וש
היא מסוכנת לציבור .אין כל
מניעה למתן אשרת עולה .אי
שית ,אינני אוהב שלבעל ול
אשר ,יש סטאטוס חוקי שונה,
אבל זהו עניינם שלהם ולא
שלי.״

ך ך ך ך ■י ן ו י  11ן* ן )במרכז( ,בילתח את סוף השבוע שעבר בכפר של רפי נלסון )מזוקן
מימין( באילת .ביום שבת בבוקר נערך במקום טקס חיתולי ,בו חנכה
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רבקה׳לח את תחילת הדרך מאילת לשארם״אל־שייך דרך חים ,כשרב-סרן )מיל (.הצייר משה ינוקא
)משמאל( מניח לוחות אסבסט על חמים ,ובעל בריבת תל״אביב עזריאל עינב גוזר את הסרט.
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 8בהצגת הימים הבאים
של התיאטרון החיפני ,המבו
ססת על שורת ראיונות עם
קשישים במקומות שונים ב
ארץ ,ביקש אחד המרואיינים
להודיע לכל מכריו ,בדרך זו,
שהוא עדיין חי .ובכן ,יעקב
טלכאום ,מי ששהה במח־
נה־הריכוז הנאצי קאופרינג־3
מבקש להודיע לכל מכריו ש 
נותרו בחיים — כי גם הוא
חי ,בריא ומתגורר בבית־הא־
בות של פרדם־חנה .בעיקר,

* הזמר יהורם גאון ,ש
זכה להצלחה חסרת תקדים ב
הופעת היחיד שערך השבת
באולם הקרנג׳י הול בניו־יורק,
עומד לחזור לארץ דקות מיספר
לפני תחילת הופעה שנקבעה

דני חיי מוב

אחד מהאמנים הרבים שבידרו
את הקהל בתחרויות מלכת
המים ,זכה לתשומת־לב מצד
רוב המשתתפות בתחרות .ב
מסיבה שנערכה בסוף התחרו
יות ,רקד דני משך כל הערב
עם בחורה אלמונית ,אותה
הציג בסוף המסיבה באישתו.

מבקש מר טלבלום לשוב ול 
היפגש עם שרידי עמיתיו ל 
גירוש ,שמהם נותרו ,בתום ה 
מלחמה 80 ,בלבד — מתוך
אלפיים.
 0במשך עשרות בשנים
הילכה בהוליבוד השמועה ,כי
ג׳וזןז )היום בן  ,(48בנה-
יחידה של כוכבת־העל לשעבר
גלוריה סוואנסון ,אינו אלא
בנו הבלתי־חוקי של ג׳וזף
קנדי ,אביה המנוח של מש
פחת קנדי ומי שמימן כמה
מסרטיה .רק בימים האחרונים,
ניאותה הכוכבת הקשישה ל
הרחיב את הדיבור על השמו
עה .״ג׳וזף״ ,סיפרה הכוכבת,
״הוא יליד שנת  ,1922ואילו
את קנדי ראיתי לראשונה רק
ב״".1929
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