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 לנשיאות כמועמד עצמו יציג קנדי כי לחלוטין כמעט ברור כאשר
 בינה היחסים על גדול סימן־שאלה הוצב בבחירות, ארצות־הברית

 ג׳ואן, אשתו, אל ישוב לא קנדי אם כי שברור כיוון קנדי, ילבין
 כאלופת־סקי ידועה קרין שלו. הבחירות במערכת הדבר לו יזיק

 בהסתר. יישאר לא קנדי עם שלה שהרומן לכך ודאגה בינלאומית,
 הרושם את ליצור קנדי ג׳ואן ■מנסה מעליה בעלה את להרחיק כדי
 שטד סיבה כל ״אין וכי מן!האלכוהוליזם, לחלוטין נגמלה היא כי

 במקומות ג׳ואן לעיתים נראית זאת למרות אולם, הביתה.״ יחזור לא
 מוכנה אינה קרין כלוט. שתויה כשהיא בעלה, ללא ציבוריים,

 מרגיעה אולם היום, הסנאטור לבין בינה היחסים מצב את לפרט
בסדר.״ יהיה הכל תדאגו, ״אל :באומרה העיתונאים את

ראש־ממש־
,אנגליה לת

 עתה שרוי קאלהאן, ג׳י״ימס
 המאיים משבר של בעיצומו
הממש ראשות מכס להורידו

 להשתתף נאלץ קאלהאן לה.
 הן רבות, פוליטיות בישיבות

הפרל של הן ,ממשלתו, של
 מפלגתו, של והן הבריטי מנט
באח מעמדו. על לשמור כדי

 להכריז קאלהאן סרב רונה
 משום באנגליה, בחירות על

 שיפסיד פחד יריביו שלדעת
 לעצמו סיגל קאלהאן בהן.
 מלהירדם להימנע דרכים כמה

ש המעייפות הישיבות בשעת
(בתמונה). משתתף הוא בהן

ניקזלסון
ב שהתפרסם ניקולסון, ג׳ק

 הקוקיה״, ״קן בסרט עיקר
 קבוע באופן באחרונה נראה

 החדישה קארידג׳, לינדה עם
 ניקולסון, הוליווד. של ביותר
 ל־ ,מסרב לילדים, ואב הנשוי

 עם יחסיו פשר את !הסביר
 אלה בימים הזוכה קארידג׳,
דימיונה משום אדיר בפירסום
 המנוחה לשחקנית המפליא

 ה- בת קארידג׳ מונרו. מרילין
 על עובדת ש״אני מסבירה 23

.״16 מגיל למונרו הדימיון

ר ע חי מ ס  על ההודעה הגיע עם מיידס
 האידישאי שהסופר כך

 צצות החילו לסיפרות, נובל בפרס זכה בשביס־זינגר יצחק
 ותמונות הסופר של ישנות תעודות שונים מארכיונים
 תעודת־ תצלום הופיע ארצות־הברית בעיתוני מצעירותו.

 הסופרים באגודת באשעוויס זינגער יצחק של החבר
 טלומצה ברחוב ששכנה בווארשה, היהודים והעיתונאים

 התעודה, כי ארצות־הברית עיתוני החליטו בטעות .13
 של פולני דרכון היא ,1932 באוקטובר 12ב־ שהוצאה

 בשביס־זינגר של תמונה התעודה לייד בשביס־זינגר.
 לרבנים ונכד בן הוא ,1904 יליד זינגר, .22 בן כשהיה

 הדת את זנח הוא אולם שבפולין, בראדזמין מפורסמים
 ההודעה אחרי עימו שנערכו בראיונות בסיפרות. ובחר

 פניני־לשון, כמה הקשיש הסופר פלט בפרס הזכייה על
 הסופר,״ של ידידיו מטובי הוא ״סל־הניירות :ביניהן

 ניתן זה אבל נובל, פרס לקבלת מועמד היה ״טולסטוי
 יודע אינו מעולם כאשה, כמוהו ״הסופר אחר,״ לסופר
 מעניינים ״אותי אותו,״ אוהבים לא או אוהבים מדוע

אחר.״ דבר מכל יותר ומין אהבה
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 יום־ מסיבת לערוך אונאסיס
 קרוליין ילדיה, לשני הולדת

 קנדי פיצ׳גראלד וג׳ון 21ה־ בת
שכ כך לשם .18ה־ בן הצעיר

הדיס אחד את ז׳קלין רה
 בניו־יורק, המפוארים קוטקים

 כאשר נפתח אשר ״המועדון״,
 ארציות־ נשיא היה קנדי ג׳ון

 החלה באחרונה הברית.
 יותר בילדיה מטפלת ז׳קלין
לד קודם־לכן. שנהגה מכפי
 בקרוליין גם גילתה היא בריה

 מדהימה. ״בגרות :בג׳ון וגם
 את לי ,מזכירים שניהם הם

 מתכונותיהם, ברבות אביהם,
 ו־ שלהם ההתבטאות בצורות
ה גילויי המחשבה.״ בסיגנון
 ז׳קלין של החדשים אמהות

ה קרוליין, של לרוחה אינם
מת אמא ״לפעמים : טוענת
תינוקת;״ אל כמו אלי ייחסת

 ה־ האמריקאי הסופר ?111
ן / ו  ווק הרמן מפורסם י
 כדי לישראל באחרונה הגיע

חו כמה למשך בה להשתקע
 את שכתב מי ווק, דשים.

מ הגיע הקיין״, על ״המרד
ל ישר בן־גוריון התעופה נמל

 של שאננים״ ״מישכנות מלון
מע קיבל שם ירושלים, קרן
 ספר, לכתוב כדי חדרים רכת
 יהיה כי הטוענים יש אשר

 הקיין״. על ״הטרד של המשך
 ביותר קרוב ידיד הוא ווק
 טדי ירושלים עיריית ראש של

 ל״מיש־ אותו שהימין קולק,
 קרן חשבון על שאננים״ כנות

 יתראו השניים אך ירושלים,
הבחירות. לאחר רק
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