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ראש־הממשלר״ אשת ■
 בשמיה. גתקנאד, רסין, לאה

 מישפחת של הפרטית דירתה
 הגגות אחד על שוכנת רגין

 נווה־ הקומות רבי שבשכונת
בש רבים גגות על אביבים.

מפוא תאורת־גג מותקנת כונה
 שמה החליטה, רבץ לאה רת.

בשבי גם טוב לשכניה שטוב
ה בחנות הזמינה השבוע לה.

 תאורת- תכלת קרני חשמל
ב לחנות באה היא יקרה. גג

 כל וללא הפרטית, מכוניתה
 אל* החשמלאים, אחד ליווי.
ב ששהה כן־מוחה, כרט
 ניברשת בידיו החזיק חנות,

 רבץ גברת יקרה• איטלקית
 ברצונה כי לחשמלאי סיפרה

מסיבות־ של במסורת להתחיל
 עד־ התרגש הוא בביתה. גג

מ נפלה שהנברשת כדי־כך
לרסיסים. ונשברה ידיו,

 לזאיס מכסיקו, נשיא 81
ליש איתו הביא אצ׳ווריה,

 ובנו. בנותיו שתי את גם ראל
 בת דלהטורס הבנות, אחת

 עם גילתה עשרה, השמונה
 את שכחה כי לישראל הגיעה

 ב- בגדיה כל ואת מזוודתה
 למנהל הדבר כשנודע קאהיר.

היוו בירושלים, הילטון מלון
 הטיל דימוסולוס, אריס ני

 דוכדכני, אווה מזכירתו על
 מע- עשר הנשיא לבת לקנות

 על העולה ככל רכוודלבוש,
דוחה.
 אצ׳ווריד, מפסיקו נשיא 8
שמו פמלייתו, עם ביחד תפס,

בירו הילטון במלץ קומות נה
 ב־ התאכסן הוא-עצמו שלים.

 המלכותית, מערכת־החדרים
 אשת אסתר. רעייתו עם יחד

ה את איתר, הביאה הנשיא
שהתגו שלה, הפרטית ספרית

שוכ שבה קומה, באותה ררה
 ואילו המלכותית• הדירה נת

 משרתו את עימו הביא הנשיא
 התעקש הוא שאותו האישי,
״עוזר.״ לכנות

 יצא אצ׳וורה הנשיא 8!
באוטו הארץ ברחבי לסיוריו

 אגד, של ממוזגי-אוויר בוסים
 לנשיאים בניגוד במסוקים. או

 אחדים, ואנשים־חשובים־מאד
 ויתר הוא בארץ, המבקרים

המפו הלימוזינות שירותי על
ארות.
 האחרון השבת בערב 8
 לסעוד הנשיא כבוד היה אמור

מ שרבים מפלסים, בקיבוץ
רעיי מכסיקו. יוצאי הם חבריו

ב יום ׳אותו כל שבילתה תו,
הע למלונה, עייפה חזרה סיור,
ב ארוחת־ערב לסעוד דיפה

 נסע הנשיא שבמלון. דירתה
בגפו. לקיבוץ

שג של אשתו פריטה, 8!
 כניטו בישראל מכסיקו ריר

 במשך עסוקה היתד, כרלין,
 יחד והשבת, השבת ערב כל
 עימו שהביא טוניוס, השף עם

מ רודה והשף הנשיא,
 הסעודה בהכנת הילטון, מלון

 ב־ במלון שהתקיימה החגיגית
 של בהשתתפותם מוצאי־השבת,

ה נשיא המכסיקאי, הנשיא
 ראש- קציר, אפריים מדינה

ונשו רבין, יצחק הממשלה
 שרי־ממש־ ובהשתתפות תיהם׳

ל עד הדיפלומטי. והסגל לה
 לסעודת- הוזמנו השישי יום

 שישי ביום איש. 650 הערב
 המוזמנים מיספר קפץ בחצות

•850ל־
 את בשרו על שחש מי 8

העוב ואת במיסים, הרפורמה
מוכ אינן שהוצאות-הרכב דה

 הוא מס־ההננסה, על־ידי רות
 ירוחם ההסתדרות מזכ״ל
להס־ לחסוך •שהחליט משל,

וג׳וזי קדאוס שמוליק של השנה בן גנם ]11 1
י י חלק המבלה בן, הוריו. בדרפי הולך כץ, ״י
 ילדשטקליס, מרים שירי ערב של החזרות בימת על מזמנו ניכר

 אותו החזיק בידו, המיקרופון את לקח הוריו, מכינים שאותו
 הודיע שמוליק, הגאה, האבא לתוכו. מזמר והחל כמיקצוען,

גדול. יחיה כאשר מזח, ליותר ממנו מצפה שהוא בו־במקום לו

 של שירותיה על ולוותר תדדות
 היקרה דארט הדודג׳ מכונית

 עם יחד לרשותו שהועמדה
 פדו מכונית קנה משל נהג.
כשהח אך חשבונו. על .504
 ייצוגיות לפגישות לנסוע ליט

 ועדת קמה הפרטית, במכוניתו
 להכיר שלא והחליטה בו־שחר

ייא משל המכונית. בהוצאות
להמ הטוב, רצונו למרות לץ,
 המפוארת במכונית לנסוע שיך

ההסתדרות. שבבעלות
ה של הקודם המזכ״ל 81

 גבעת- קיבוץ חבר הסתדרות,
ניר בלאהרון, יצחק חיים

 במכונית נוסע הוא גם אה
 נהג בן-אהרון .204 דגם פדו

 במכונית לנסוע קודם־לכן
ש טריומף, מדגם פשוטה

קיבו על-ידי לרשותו הועמדה
המכו של הבעלים שהוא צו,

ב ימים שלושה משך נית,
 התנגדותו למדות בלבד. שבוע

מכו את להחליף בן־אהרון של
 כי הקיבוץ החליט הישנה, ניתו

 ויקרה חדשה מכונית עדיפה
 ■וזולה. ישנה מכונית על-פני
 הטויומף, את מכר הקיבוץ

הפדו. את וקנה
 מייוחסת פסימית אימרה 8'

״ה ז כור* יוסף לשר-הפנים
 הוא העתיד אפילו השתנה• כל

פעם!״ שהיה מה לא כבר
 לוי הסרטים, על הצנזור 8■

די,  כאשר סיכות על ישב ג
 של בתוכניתו להופעתו המתין

בטל בן־פורת ישעיהו
 נערכה ההקלטה הלילה. וויזיה,

 שעליו הכריז וגדי בליל־שבת,
 באותה לברית־מילה. למהר

 זכולון ח״כ גם הופיע תוכנית
 ״עד גרי: את שניחם המר,

 ללכת כבר תוכל כאן, שנגמור
הילד.״ של לבר־מיצווה

 מאד התפעל גרי אגב, ■
הפורנוג בסרט מצילומי־הנוף

 הזכיר הוא עימנואל. רפי,
 על בשעתו שט עצמו שהוא
 יודע הוא ולכן בבאנקוק, הנהר

 אמר הצלם. עבודת את להעריך
 צנזור ,״זהו :הנוכחים אחד

 בראיית מסתפק לא הוא יסודי.
 את לראות גם נוסע אלא הסרט,

צולם.״ הוא שבו המקורי הנוף
 בגבורתו רישמית הכרה 8
 לשעבר שר־הביטחון קיבל

 המשעשע בסירטו דיין, מיטה
 שכלסון, מדוויל הבמאי של

 מופיע בסרט המינים. מאבק
ה כבעלה למון ג׳ק השחקן
 האריס, ברבדה של עכשווי

 הוא רוסיידס ג׳ייסון ואילו
הגב שני שלה• הבעל־השעבר

 שהנשים למסקנה מגיעים רים
 דשקשה •שתלטניים יצורים הן

מוכ החלש. למין אותן ל-שייך
 המיל- וכשפורצת מצב־הכן, רז

 והכף לנשים הגברים בין חמה
נות לא המיךהיפה, לצד נוטה

 לקרוא אלא ברירה לגברים רת
 להציל המסוגל היחידי לאדם

 הנשים על ■ולהשתלט המצב את
כ המנצח דיין, משה גנרל —

בקרב. מובן
 היה האחרון השבוע סוף 8'

 יו״ר פוליטית. פעילות עמוס
 שהיה ומי היהודית הסוכנות

 ספיר, פינחס שר־האוצר,
■ב ■שעות כשלוש במשך שהה
 ראש־ שהיתה מי של ביתה

 שב־ מאיר גולדה הממשלה,
 החדש יועצו ואילו רמת־אביב.

 ה- הקבלן ראש־הממשלה, של
 חלפון, יעקב באר-שבעי

 של בביתו וחצי כשעתיים •שהה
 פרם, שמעון שר-הביטחץ

בנווד,־אביבים.
 פיל־ לילהאמר אסירת 8
להיות ממשיכה רפאל, כיה

 ובעלת צעירה מתפננת״אופנחפרנקפורט דודיו
לח״ החליטה מצליח, בוטיק

 להדגים החליטה מיקצועית, דוגמנית לשבור במקום בהוצאות. סוך
 חברתה את אליה צירפה היא מתכננת. שהיא הבגדים את בעצמה
 בסידרה הצטלמו והשתיים (מימיו) ממן קיטי הדוגמנית הטובה,

 יאהבו לא ־״אם לחו״ל. לשלוח דודיו עומדת שאותה מיקצועית,
פרנקפורט. דוריו אומרת אותי,״ יאהבו אילי שלי, הבגדים את

ז1960 הזה העולם14




