
בין יתווך בורג יוסף
 ןובי המד זבולון של בנו

ודהפטיג זרח של נכדו
 ל׳אכס־ הצרפתי בשבועון ■1

ה בהנהלה. שינויים חלו פרס
ב הידוע קיאו, כיא עורר

חו לפני כאן ושהיה ישראל
 ה- בפעם בביקור אחדים דשים

הרא בעזרו התמנה שלו, 30
 הראשי העורך העיתון. של שי

 רכל ז׳אן־סרנסואה הקודם,
 פוטרו טור, אוליבייה וסגנו,

ה של הבריטי הבעל על-ידי
 גולדשמידט, ג׳ימי שבועון,

רוט מישפחת של קרוב שהוא
 וסגנו רבל בין העימות שילד.

 של. רקע על היה לגולדשמידט
 שצויירה לשבועון, תמונת־שער

 אורי הישראלי הצייר בידי
ל התבקש אורי זזופמקלר.

 הנשיא של דיוקניהם את צייר
 ז׳יסקאר־ ואלרי דאז,

פרנסואה ויריבו ד׳סטאן,

 שנים 18 השבוע חגגו מגור,
 עין- בכפר־האמנים לנישואיהם

 יענ- סיפר מסיבה באותה הוד.
ה עונת לקראת בדיחה קל׳ה

יר אחד יום בתל־אביב. רחצה
 בביקיני. הים לחוף זקנה דה

 את ״מה המציל: אותה שאל
 ״אני לו: ענתה פה?״ עושה
 ענה צבע.״ קצת לתפוס רוצה

 שאת לפני ״אולי :המציל לה
 עבודת קצת תעשי צבע תופסת
?״ פחחות

■  המסתובבת הבדיחה !
 בשנת כי היא במפד״ל כיום
 במפד״ל סיכסוך יהיה 2010

 המר זבולון של הבן בין
 ורהפ־ זרח של הנכד ובין

 כורג יוסף יבוא ואז טיג,
ביניהם. ויפשר

 לפתוח מקפיד בלונדון, המתגורר הציירגנן מנח□
 השבוע בישראל. שלו חדשה תערוכה כל

 המשובח בטעמו ידוע שהיה גפן, רישומים. של חדשה תערוכה פתח
 ובעלה לביא דליה השחקנית של חבר בעבר חיה יפות, בנשים

 ג׳ודי, עם ארצח בא הפעם ריג. דיאנח האנגלית השחקנית של
בעבר. לאהובותיו הדומה מאנגליה, עימו שהביא חדשה חברה

הבחי לפני יומיים מיטראן,
 מי- ניצח שבהן הסופיות רות

 הופמקלר של ציוריו על טראן.
 נראה שבו פוטומונטאז׳, עשו

 מאשר יותר טוב מיטראן
ל היה שעשוי דבר ד׳סטאן,
 מצדד השבועון כאילו התפרש

 הסוציאליסטי. במועמד יותר
 הראשי העורך שפוטרו אחרי

 כי עיתונאים 20 הודיעו וסגנו,
עבו את להפסיק עומדים הם

 עזבו לבסוף אך בעיתון, דתם
חמישה. רק

 הגרמני המחול תיאטרון ■1
 לפי בארץ המבקר ופרטל, מעיר

 את ערד בת־דור, להקת הזמנת
התר בהיכל שלו הבכורה ערב
 אורד־ ז׳נט בתל-אביב. בות
 והרקדנית בת־דור מנהלת מן,

 לבוא טרחה לא שלה, הראשית
 החליטה גם אורדמן לבכורה.

 משלה בכורה בהצגת לצאת
מבק מגרמניה שאורחיה בעת
 בבלט רוקדת היא בארץ. רים

 טירוף — סנד דורד בשם חדש
 לבצע היה שאמור הרקדן חיים.

 פרד* המלחין של תפקידו את
 קלי, יונתן שופן, ריק
 הביאה תחתיו ברגלו. נפצע

 פיטר אחר, רקדן אורדמן
אובראיין.

 אגמון יעקב המפיק ■1
אל* גילה השחקנית ואשתו,

 צבעי כל הרדיו בתוכנית 9!
 יוסי השחקן אירח הרשת
 מד־ רבקהל׳ה את גרבר

 גידעון ואת ניה־קרמר
 הצ׳יזבט־ להקת חברי זינגר,

 יום־ההולדת את שחגגו רון,
 של הבמאי גם הלהקה. של

הת בונים, שמואל הלהקה,
 אמרה היתר בין אצלו. ארח

חוש בוודאי ״אתם רבקהל׳ה:
 אלתרמן נתן שהמשורר בים
 אחת פעם אך שחקנים, אהב

 כאשר בכסית איתו ישבתי
 אחד כיום — צעיר שחקן נכנס

 התיאטרון של התווך מעמודי
 לחש ואלתרמן — הישראלי

 לא עוד הוא רואה, ,את לי:
 בן- לא כבר הוא אבל שתקן,
 אדם.׳״

2
 ירושלים, עיריית ראש 9'

ש בשבוע קיבל קדלק, טדי
מאו דוקטור־כבוד תואר עבר

 במדינת נוטרדם ניברסיטת
 שבארצות־הברית. אינדיאנה

ה הנשיא גם קיבל עימו יחד
 תואר רגן רונלד אמריקאי

 קיבל קולק דוקטור-כבוד. של
 ״שומר- היותו על זה תואר

דיפלו הרוחני, במובן השלום
 ואדמיניסטרטור מאומן מט

ל אותו מינה שהגורל מעולה,
 הקודש,״ בעיר שלום השכין

 ל־ שהגיע במיכתב שצויין כפי
לישכתו.

2282 הזה העולם


