
 אמן אף ;ווינטרז שלי כמו רב׳ כשרון בעלי
 לרמה בסרט מגיע כמיצ׳אם׳ מועט־יכולת

ביותר. גבוהה
ה אחת ספק, ללא יהיה, הצייד של לילו

הבאה. העונה של הפתעות

איטליה
ג״נה של חיוה

 בעולם? ביותר היפה :האשהלאחר יהיה מה
 דעת (לפי בעולם ביותר היפה האשה נשאלה
 יבעולם). חסידים מיליוני כמה ועוד בעלה
 יעש־ לפחות : אמרה מצחה, את קמטה ג׳ינד,
אחרים.״ סרט רים

 ירידה שנבאו אלה סבר. כך האולפן גם
 על נתאכזבו. העין, שחורת לכוכבת גדולה

ב לורן סופיה לקופה שהביאה לירטה כל
 לולו־ דינה משכה ,1955 של הראשון שליש

ורבע. לירטה ברידידה
 : שלה האולפן של הפרסומת סוכן אמר

 ברור כה דינה של עתידה היה לא ״מעולם
אלה.״ בימים כמו ובטוח,

 להגיד. מה ״אין :לורן סופיה של מסוכנה
עתה.״ לעת

בקצרה
 על ואקזוטי. מקסים הודי, כל־כו ן. א א

 אגדתיות, ועלילות איכר נסיכה, מהרג׳ה,
המזרח. צבעי בשלל

ו ל י ם א ל ו ו כ י . ה ם ה ו מ  מראה כ
 מתאחדים שונים עמים בני אנשים כאשר כי

אנושות. נוצרת חיובית, למטרה
ו ל ר ו ה. של ג ר ו  של שנים לאחר מ

 יש כי רדגרייב מייקל נוכח אי־פופולאריות,
אהבה. הקרוי משהו בעולם

שר  מלחמתית הרפתקה י. ר ־ ו ק ו ט ג
 פרדריק הולדן, וויליאם קוריאה. בחזית
רוני. מיקי מארץ׳,

אנשים
תפוזי□ ומיץ אלפבי״ת

 היפה־ אשתו אולגה, : השבוע הפתעת
 צירה די־לורנצו, פרדו,מדיד! של פיה

ה והציר בישראל אורוגוואי של הראשון
שניש אולגה, בירושלים*. שהתישב שלישי

 הספיקה• קבר חודשיים, לפני לדי־לורנצו אה
 את חתמה העברית, האלפבי״ת את ללמוד
 דויד המלך מלון של האורחים בספר שמה

 לימוד :הקרוב לעתיד תכניותיה בעברית.
 בקוד בפסנתר והשתלמות לעברית באולפן

 תכניותיו למוסיקה. הירושלמית סרבטוריה
סר הסרטת : בעלה של הלא־דיפלומטיות

.הישראלי הנוף על טון .  אחר דיפלומט .
 מי הוא לחופה מתחת עתה זה אך שיצא
 שופט וכיום פקיסטאן של החוץ שר שהיה

 זפ״ סיר בהאג, הבינלאומי בית־המשפט
 המוש־ זפרולה סיר של כלתו חאן. דולה

אר פליטה :בקרצ׳י אחרת אשד, בעל למי,
 פגש אותה ,21 בת מיפו יפהפיה צישראלית

.בדמשק שעבר בחודש . אינדו נשיא גם .
 הוא, אף נשים שתי בעל המושלמית, נזיה

 ערב בחדשות. מאד השבוע היה סוקרנו,
 בארצות־הברית הרשמי ביקורו את סיימו
 אייזנהואר, לדוייט פרידה מסיבת ערך

 לא־אלכו־ כוס נאמן, למושלמי כיאה הרים,
מ כאילו ארצות־הברית. נשיא לחיי הולית

 הישראלי, ההדרים בכינוס התחשבות תוך
.טרי תפוזים מיץ הכום הכילה .  כמאמינה .

 של אלמנתו גם נתגלתה טבעיים בתמרים
 ארצות־ נשיא רוזבלט, דילנו פרנקלין

ה רוזכלט, אליאנור המנוח. הברית
 עבודתה שיום ,71ה־ בת הציבורית עסקנית

 כל פותחת שעות, 17 לפעמים עדיין נמשך
רע לשם — שום גלולות כמה בבליעת יום
תאריכי את לזכור כדי אולי הזכרון. נון

 את בכך וששברו לו, שקדמו השניים *
 הולנד ציר : ירושלים על הדיפלומטי תחרם
גואטמלה. וציר

הארץ
 אחרי אז עוגבים היו הנ.ק.ו.ד. אנשי

אחרונות) (ידיעות זר. עתונאי כל
נתניה שרון, מיכאל

מוזר. טעם
¥ ¥ ¥

 המרגש את ובוחר בהגרלה זכה בויד
ה (חדשות בגבו. כשהשמש שמימיני,

ספורט)
 תל־אביב דן, מרדכי

תודה. טוב, היה המרגש

 נכדיה 19 ילדיה, חמשת של יום־ההולדת
? ניניה וחמשת

¥ ¥ ¥

נעליי□ זוגות ג9ו־ מקרר
 השבוע שפורסם ידוע לא היסטורי פרט
רל :לונדוני מזרחני ברבעון ס ג׳נ רל  צ׳
ד ר ט (״הידיד״) או י י ג נ י  עצמו לאבד ניסה ו
 השנייה. העולם מלחמת ימי בעצם לדעת

 הצלחתו אחרי קאהירי, בבית־חולים זה היה
 וינגייט, חבש. בשחרור וינגייט של הגדולה
 לא כי חשש עצבים, מהתמוטטות שסבל
 פיקודי, לתפקיד לשוב כדי מספיק יבריא

 יום עד :התוצאה בתער. גרונו את חתך
 היה הבורמאי) בג׳ונגל מטוסו (בהתרסק מותו

 פציעת ובגלל חורק, צליל וינגייט של לקולו
 כתפיו את לסובב נאלץ היה עורפו שרירי

שו... את שסובב אימת כל  לא־ידיד רא
מו ץ, אל ס צ׳י  של בדימום אלוף־משנה ה

 חוסר את סופית הוכיח ארצוודהברית צי
 יו״ר שהיה מי הצ׳יסון, לישראל. ידידותו

 בימי הישראלית־ירדנית הנשק שביתת וזעדת
 לשמצה התפרסם בהם מעלה־עקרבים, טבח

 על השבוע הודיע החד־צדדיות, בהצבעותיו
של ,מרחבי נציג :מתאים תפקיד קבלת
ה המזרח למען האמריקאים הידידים איגוד
הברו האנטי־ישראליות המגמות בעל תיכון

.רות . ל שהתחממו אלה לכל תזכורת .
ם מראה ק קי ס  נתגלתה היא בפיקניק: נו

היו בשעת קולומביה הסרטים חברת ידי על
.מקררים של פרסומת למסע כרוזה תה . . 

 העובדה לסנדלרים) (בעיקר מחממת יותר
 לנסיך נשואיה ערב :עתה רק שנתגלתה

 פחות לא לעצמה לןלי גרים רכשה מונאקו
. נעליים זוגות ותשעה מעשרים .  הכוכבת .
 להופיע עלולה ויליאמס אסתר היהודיה

 36 בת שחייה להקת עם בישראל בקרוב
 כשהיא רמת־גן, באיצטד תציג הלהקה איש.

.גומי עשוייה בבריכת־ענק מופיעה .  בדרן .
 השחורה הפצצה בישראל, כבר השוהה אחר

פנ מול בפנטזיה יענה המפטון לייאונל
 עם הארץ את צאתו ערב ייפגש כאשר טזיה
 אל־הוזיילי. פוליימן הנגב, בדואי שייך

 לנגן לא־שימושי כלי להמפטון יעניק השייך
.לתפארת בדואית שבריה :ויברפון . חד .

היט הופיע :במקצת שונה קולנועית שה
 לגיבור הכוונה הוא. אף אוסטרי חדש, ר ל

 למוות, ימים עשרה האוסטרי הזוועה סרט
 בסרט, בוינה. עתה זה הושלמה שהסרטתו

 אין (במערב מריה אריך של תסריט לפי
 גרמניה שקיעת מתוארת רמרק, חדש) כל

 היטלר ימי עשרת של באספקלריה הנאצית
 מימין) (תמונה האוסטרי השחקן האחרונים.

 עד משמאל) (בתמונה האמתי להיטלר דומה
להפליא.

¥ ¥ ¥
וחזירי צפרדע אמא־מותק,

 הראשון השיר היה מה : פשוטה שאלה
 1 בלונדון השבוע, בהופעתו, קיי דני של

 פחות .• ■ ודבש חלב זבת ארץ מאד. נכון
 אף (יהודי קומיקאי של מצבו היד, מצחיק

נא השבוע ).30( הצעיר לואים ג׳די הוא)
 מבן־ דב, בזמן לראשונה להפרה לואים לץ

 לבית• ולהכנס מרטי[, דין לתעלולים, זוגו
.במחלת־לב חולה חולים, .  מוק־ לייחום .

 מפקדו אל־נוואר, אבו עדי זכה יוני
 ידיד אל־נוזאר, הערבי. הלגיון של החדש
 לאחרונה מכונה חוסיין, המלך של נפשו

 אל־ אל־נודאם. אבו מלא־אוהביו כמה על־ידי
 הארון של החצר בדחן היה המקורי נוזאם

)809—764( האגדי בגדאד חאליף אל־ראשד,
. . . השבוע הגן רצינית יותר חייה על .  כי
 חזירים לגידול מקורית הצדקה בכנסת. ג׳י.

 (חסרת בעובדה בן־גוריון דויד מצא בארץ
 הק־ נתן המבול בימי כי במקורות) הבסיס

 לתיבה להכניס לנוח פקודה דוש־ברוך־הוא
 גם קיימים שיישארו ;מנת על וחזירה חזיר
ל... אחר  במינם מיוחדים בכינויים המבו

 וויליאם אמריקאי־ארמני סופר גם השתמש
ה בספרו סארויאן. האנושית) (הקומדיה

 ארבעה זכו אותך, אוהב אני אימא, חדש׳
 אמא־מותק :כדלהלן בשמות הספר גיבורי
 אבא־מותי* פעם), 700 בספר מוזכר (השם

).9ה־ (בת וצפרדע פיטר־חקלאות־של,־בוליביה

והיטלר היטלר
? האמיתי מהם מי

השבוע פסוקי
 בבית מדיון עברה שהכנסת שעה כאדר, יוחנן ד״ר חירות ח״כ •

ד הדיר אל הדירה מן הולכים ״אנו :החזיר בשאלת לדיון אשכול
 לעבודת היוצאים העסקנים על ״למרחב״, העבודה אחדות יומון •

!״ צלמונים ״חיילים : להצטלם על־מנת ביצורים
 אנשים ״יש ג ווק הקיין) על (המרדחרמן האמריקאי־יהודי הסופר •

!*פה הוא הדת על בוויכוח להכנס כדי הדרוש היחיד הציוד כי הסבורים
:פולקנר קרוא) לא וויליאם(אורח אמריקאי סופר נוכל, פרם חתן •

 בשעות־הבוקר, שקט המקום אמן. של לעבודתו האידיאלי המקום הוא ״בית־בושת
לעבודה.״ ביותר הטובות שהן
למטימטיקה. הומור חוש ״לנשים : אשר מרסל הצרפתי העיתונאי •

 הכנסות את משלישות שמלותיהן, מחיר את מכפילות לחצי, גילן את ,מפחיתות הן
ביותר.״ הטובות ידידותיהן לגיל שנים חמש ומוסיפות בעליהן

״נקה״ תוצרת
בע״מ נורית חב׳ : המפיצים

לווי בת
 עינים, בהירת שחורה, ונעימה קטנה
 ברנר, מצלמת היא דרישות ללא
 ותעשר רבה שמחה לך תגרום היא
 לעולמים. בזכרונות חופשתך את

חנם בצלום הדרכה

״ברנר1ו11פ
ונ החלוק ב1חינ!ה,דח

972 הזה העולם


