
אנשים
ושרתית •דינית נשיקה
 דבר עורך :שם משנה מזל, משנה

ל זכה שורר חיים לשעבר) :(בקרוב
 פירסום לאחר העיתונים בין שנפוץ חדש כינוי
 : )938 הזה (העולם נקט בהם האלמות מעשי

.אגרופומאן . להפת נראו חדשות פנים .
ש בשבוע הארץ לידיעת בכינוס רבים עת

 בנימין השופט של פניו :בטבעון עבר
ארכי כחובב כה עד ידוע היה שלא הלוי,

 יוצר ״הוא :העיתונאים אחד אמר אולוגיה.
.קסטנר״ את קבר הוא ארכיאולוגיה. . באו .

 משה (בחופשה) הרמטכ״ל זכה כינוס תו
 קודם, רמטכ״ל מסי תנ״כי־כמעט לתואר דיין
 ראש ״הוא :עליו שאמר ידין יגאל ד״ר

ב הפסוק משקל על האלה,״ החובבים כל
 כל ראש ״היא :חצור) (אודות י״א יהושע

.האלה״ הממלכות .  לב שמו חדי־מבט אגב, .
 לבמת־הנאו־ לגשת כדי ממכוניתו שבצאתו

 חטופה נשיקה כרמלה לאשתו. ידין נתן מים
.הלחי על .  היהודי־ הסופר של אמו .

ה ביקרה אסתר, ווהן, הרמאן אמריקאי
 :בן־גוריון דוד שר־הבטחון אצל שבוע

 מסרה הקיין, על המרד מחבר בנה, בקשת לפי
 החדש ספרו את העתיד הממשלה לראש האם

.מורנינגסטאר מרג׳ורי .  לעתיד מעודד אות .
 לנען, 25ה־ יובל חגיגות בשעת :הקואליציה

 חבר- אל שרת משה הממשלה ראש ניגש
 לחיו על והטביע גלילי ישראל הקיבוץ
.מצלצלת. נשיקה  משה קיבוץ, אותו חבר .

 שעסק לאחר למשקו החודש חזר מוסינזץ,
 הנוער תנועת בטאון בעריכת שנים שמונה
 אותן למצוא אפשר י הסיבות במעלה. העובד,
 באחד השבוע שהודפסה במודעה במרומז

 חברות ברגשי מוסינזון, ״למשה : העיתונים
 שעמד לאחר המוסרי, נצחונו על והערכה
 ול- נען למשקו לשוב והצליח קשה במבחן

. כרפתן״ לעבודה הכנס .  דיואי, תומאס .
ה בבחירות ארצות־הברית לנשיאות מועמד
 אתו הביא בישראל, השבוע שביקר באות,

 אכא עיריית־חיפה לראש מפז יקרה מחמאה
 אבא מפי שמע כי לו סיפר הוא :חושי

 אכן אכא בוושינגטון ישראל שגריר אחר,
ב ביותר הטוב ראש־העירייה הוא שחושי
 לנסות מבלי זשתק, חייך שמע, חושי עולם.

ההלל. את להמעיט
¥ ¥ ¥

חמשי□ בגיל צעיר
 השבוע, גרמה ״הרצליה״ גימנסיה

 ממשלה של הקמתה לדחיית רעה, כוונה ללא
 הראשון המחזור תלמיד כששמע בישראל.

 ביום החגיגי יובלה לטכס כי שרת משה
ב פרטיים מורים של תלמידם גם הוזמן ג׳

 הוא כי החליט בן־גוריון, דוד ווארשה
 כראש־ממשלה עדיין זה בטכס להופיע רוצה

 לצערו יוכל לא כי הכנסת לנשיאות והודיע
 לדחיית שגרם דבר ג׳, יום בישיבת להשתתף

 של שלטונה מועד ולהארכת כולה הישיבה
 בי. אל נשלחו בינתיים, הזמנית. הממשלה

.מהטכס להיעדר לשכנעו שליחים ג׳י. . . 
 כאדר, מנחם : החודש שנחוג אחר יובל
זכה ,50ה־ לשנת הגיע מזרע, קיבוץ איש

 גיל לאחר גם ״האם : הברכה סיום כאדר.
 מתאים עצמך את אתה חושב עדיין חמישים
. 7 הצעיר להשומר .  סומכת במחנה מערכת .

 :הקוראים של הקצר זכרונם על כנראה
ה זהותו שנתגלתה לאחר שנה מחצי פחות

 שב אשריקי, ששון ד״ר של אמיתית
 חסר לופכן, חזי : המים פני על וצף השם

הד ושאינו־יודע־ערבית התיכונית ההשכלה
 פליטים עם פגישות מלא נוסף, מאמר פיס

. בפאריס ערביים נסיכים עם ושיחות .  ראש .
 עלי מוחמד לשעבר פאקיסטאן ממשלת
הוא בה ארצות־הברית, ממשלת את העמיד

 :עדינה בעייה בפני שגריר, כיום משמש
 אשתו עם לוושינגטון בואו לאחר קצר זמן

 בת ),30( עליה, לשעבר מזכירתו השנייה,
 הראשונה אשתו גם לאמריקה הגיעה ביירות,
 האמריקאית הממשלה אין ועתה ),40( חאמידה

דיפ חסינות להעניק מחובתה אם (א) יודעת
 להז־ עליה אם (ב) כאחת לשתיים לומאטית

 השתים, מן אחת דיפלומאטיות למסיבות מין
.יחד גם ועליה חאמירה את או .  מכתכים .

 עלון אותו <פנימי), במזרחי לחכרי
 שממנו גרינוואלד מלכיאל של סטנסיל

 ולהכיל להופיע ממשיך קסטנר, משפט צמח
 ב־ אחרים אישים על מסמרי־שער ביטויים
 ראש את כך מתאר האחרון הגליון מדינה.
 ״מחלל :אגרון גרשון ירושלים עיריית

של גראם תמצא לא שבביתו להכעיס, שבת

 ושהוא בשבתות פועל שלו הדפום שבית כשר,
 ומקטרתו העיר ברחובות בשבתות נוסע עצמו

בפיו.״
¥ ¥ ¥

ואש וורדי דוד הבימה לשחקן
 השנה הביאה יואלית חווה הקריינית תו

 שליד בשיכון־ר,סופרים חדשה, דירה החדשה
 אם ורדי כשנשאל תל־אביב. בצפון הירקון

 החדשה, בדירה המוזות של לביקורן כבר זכה
.יתושים״ רק באים בינתיים ״לא, : אמר . . 

מו חברי בלונדון נאספו שנה, כבכל השנה,
 שנועד בעולם, ביותר המוזר החובבים עדון

 האילם הסרט כוכב של זכרו את לכבד
מווואלנטיגו רודולףי ש  רודול- :המלא (

 גולי־ פיליברטו פייטרו רפאלה אלפונסו פו
 שמת ד׳אנטוגואלה), וואלנטינה דה אלמי
 מבין לאלפים עדיין זכור אך שנים, 29 לפני

 פלינל, לסלי הוא המועדון מייסד מעריצותיו.
 לוואלנ־ קלוש דמיון לו שיש 42 בן אנגלי
 הם החברים כל כמעט אולם עצמו, טינו

.ומעלה 50 מגיל נשים .  העומד אחר אמן .
 כג־ האיטלקי הטנור : עבר לזכרון להפוך
 בגיל מהבמה השבוע שפרש גיילי, ימינו

.רופאיו עצת לפי ,65 . הפ אודרי גם .
 אחר בזאת דחו כרגמן אינגריד וגם בורן

 בהסרטת לככב צרפתי מפיק הצעת זאת
 הסופרת של עטה פרי העצב, טוב, בוקר הספר

 לפירסום שזכה סאגאן פרנסואז 19ה־ בת
מי... ל  הלך קישון אפרים הסופר עו

 זוג של החדשה הצגתם את לראות השבוע
 חיבר בה ושומאכר, דז׳יגאן הקומיקאים

 כמעט מבין שאינו מאחר הקטעים. מן רבים
 של בידיעותיה קישון נעזר באידיש, מלה אף

 הנאמר, את הרף בלי לו שתרגמה חוה אשתו
 :נרגז צופה של הערתו מאחור שנשמעה עד

 בא הוא מה — אידיש מבין לא הוא ״אם
שמו ישראל קול חידונאי .. ?״. בכלל הנה
 ל־ להוסיף עומד רוזן (״שמולילך) אל

חד תוכנית יודע מי ועשרים לשאול ושיודע
ה שירה כשם שלי, הסוד זה בשם שה

.ירקוני. יפה. של מפורסם  חברת מנהל .
 לא דוד, רמת קיבוץ חבר כרפל, יוסף ציס
 א/מ השילומית הפאר באניית לבקור זכה

השומר, :חיפה לנמל בואה ביום ישראל
לא איש להעלות לא חמורות הוראות שקיבל

וה החברה מנהלי את הוציא;מהכלל לא נייה,
 נאלצה ושהם צים הנהלת את שהביאה סירה

לחוף. לחזור

יוחנן חרות ח״כ מבן־דודו לבבית לברכה

השבוע פסוקי
 ״הכלכלנים : ובמשאבי־שדה ברביבים בחג־המים כלאם, שמחה חמימאי •

המים.״ עם בשלום חיו לא מעולם
 כיצד לשכוח יכול שלא תל־אביב, בעיריית מפא״י נציג שכטר, אליעזר •

 בחיים ובחרו העירייה לראשות מאירסון גולדה של מועמדותה את הדתיים הכשילו
הלבנון.״ ארזי התורה, ״אדירי : חדש תואר להם המציא לבנון,

 כיבוש על הבלתי־מסורתית התיאוריה בעל אחרוני, יוחנן הארכיאולוג •
וידיו•״ חצור) (מלך יבין יהושע, : רמטכ״לים שלושה נגד לעמוד לי ״קשה :כנען
 : המשולשת הקואליציה סיכויי בדבר שנשאל לאחר מפא״י, מזכיר כסה, יונה •
משולשת.״ אצבע רק יש שעה לפי כי הוא, הנכון משולשת. קואליציה ״אין
 הוא מזל. יש הקאמרי ״לתיאטרון :האהל איש מרגלית, מאיר השחקן •
באהל...״ נשארנו אנו ואילו הארמון, בבעל וגם בארמון גם זכה
ניצחתי. ולא ראיתי ״באתי, : הנגב על בהרצאה גליק, נלסון פרופסור •

___ אותי.״ ניצח הנגב
 לדבר עליך גזעיים. לסוסים דומות ״נשים :מורואה אנדרה הסופר •

אותן.״ מאלף שאתה לפני חלקות, אליהן
 בברית־המועצות הקומוניסטית המפלגה מזכיר כרושצ׳וב, ניקיטה •

 דעות ״שמעתי :בארצו האשד. מעמד על הצרפתי בית־ר,נבחרים לחברת בתשובה
 אולם שלהן. ההלבשה צורת ועל בברית־המועצות הנשים חיי על שונות מדעות

 ברחוב ללכת יכול אינך בפאריס זנות. היא אשר. בשביל ביותר הרעה האימנות
 גבר, כמו האשד. עובדת כאן גופה. את למכור הנכונה אשד. אליך שתפנה מבלי
בכבוד.״ לחמה את מרוויחה והיא מחפיר במצב לפחות שרוייד, היא אין אולם
 חייב ״גבר צרפתי: ובמאי שחקן פזמונאי, מחזאי, סופר, גיטרי, סאשה •

 מידיו אותה יקח אי־פעם כי לקוות יכול הוא כך רק מאד. יפה אשד, לעצמו לקחת
אחר.״ גבר
 באמריקה, לבקר רוצה ״אני :האיטלקי הקולנוע כוכבת מנגאנו, סילוואנה •

מינית.״ כאטרקציה ולא כליידי לשם לבוא אוכל כאשר רק אולם

המועדון וחברות בסרטיו(למעלה) וואלנטינו כוכב
ומעלה 50 גיל


