
 את תיסח ואז איהרג, חודש ״בעוד
חודש אחרי שנהרג הטייס אמר המצלמה,״

ם י ש ] א

=גד סודרסמדום אליזבט =
 בבית״ ומליסנדה״ ״פלאס האופרה בהצגת עתה המככבת סמת,

המלאכו הפאה בעלת ספק ללא היא בלונדון, המלכותי האופרה
 אלי־ נושאת באופרה תפקידה לצורן בעולם. ביותר הארוכה תית
 ! הוא שמחירה מטרים, 3.5 של ,באורך נוכרית פאה ראשה על זבט

היא. אמרה הפאה,״ אלא ההצגה, כוכבת אני ״לא ל״י. 6000כ־

 — דיין ,,משה
ערבי!״

■  ספרך זאב מעריב, צלם י
 ימים חודש לפני נסע טור,
 כתבה שם לצלם צד,״ל, לבסיס

המשו השלישי האדם תוכנית על
 ההופעה בעת צר,״ל• בגלי דרת
 בחיל־ טייס ספקטור ליד ישב

 משוכללת. מצלמה ובידו האוויר
 בה בין ״אתה ספקטור: לו אמר
טי בשעת לצלם יכול לא וכה
מצ צריך אתה למה אז סה,
או לי תן טובה? כל־כך למה
 יודע ״אתה הטייס: השיב תה.״
 אז אותי, יפילו חודש בעוד מה,

 המצלמה.״ את ותיקח תבוא
 ספק־ פתח ההופעה אחרי חודש

 סרן כי וראה העיתון את טור
 בעל הטייס נכות, שדמה

מטו הופל עת נהרג המצלמה,
טוריה. בשמי סו

 אלוף לשר־התחבורה ■
כ יש, וייצמן עזר (מיל.)
 גיסו על טובה דיעה נראה,

 (מיל.) רב־אלוף שר־הבטחון
 את כששאלו לכן, דיין. משה
מהצב דיין נמנע מדוע וייצמן

 השיב יהודי? מיהו בשאלה עה
ערבי!״ שהוא ״כיוון וייצמן:

■  עזר הופיע שעבר בשבוע י
 דור של סגור בכנס וייצמן

 לאחר התעשינים. של ההמשך
באו עיתונאים אין כי שנוכח

ל בחופשיות. דיבר הוא לם,
בבחי יזכה גח״ל וייצמן, דעת
כש מנדטים 42ב־ הבאות רות
ב אביא ״אני מהם גדול חלק
עוד השר. אמר אישי,״ אופן

 מעוניין לא ״אני וייצמן: גילה
 ל״י, 56.000 שעולה במכונית

 תוצרת־הא־ באסקורט אסע אני
 לו נעים לא כי למה? .רץ.״
 בנמל־חיפה הפועלים אל לבוא

 יפר״״ לא ״זה מפוארת. במכונית
לדבריו.

ה של הראיונות בערב ■
ש אבנרי, אריה עיתונאי

ב האוניברסיטאי במכון נערך
 שר השאר, בין רואיין, חיפה,

 יוסף והתעשייה המסחר
 ה־ לבמה עלתה אחריו ספיר.

ש צוקר, רות גרפולוגית
 באולם. שישאר מספיר ביקשה

 רות: של לבקשתה סיבה היתד,
חתימו את הקרינו המסך על

 מנחם ושל ספיר של תיהם
 ״החתימה רות: הסבירה כנין.

 קצרה היא בגין, מ. בגין, של
 מסוגר אדם שהוא מראה וזה
ה לרצון הסיבות אחת גם וזו

 של הטריטוריאלית התפשטות
לעו ספיר, של חתימתו בגין;

 וארוכה מלאה היא ת־זאת, ס
ו פתוח אדם שהוא מראה וזה
והו רות הסבירה מסוגר,״ לא

ו צמד־חמד הם ״ביחד סיפה:
טוב.״ עבודה צוות

 מקיימת, אינה ישראל ■
 עם דיפלומטיים יחסים אומנם,

 מטעסמפ״ם, השר אבל בולגריה,
ב קיבל שם־טוב, ויקטור

 לרגל ברכה מכתב שעבר שבוע
 הבולגרי מהשגריר לשר, מינויו
 ששת מלחמת עד בישראל שהיה

הימים.

 לח״כ לדאוג מה אין ■1
מיקו־ שמואל לשעבר מק״י

ב האחרון ביקורו בעת :נים
רו מנהיג לו הציע רומניה

 צ׳אושסקו, ניר,ולאי מניה,
 החוג כראש שנתיים משך לכהן

 באוניברסיטת התיאטרון לאמנות
ב שהיה מיקוניס, בוקרשט.

 אוהל, בתיאטרון שחקן עבר
הרבים.״ עיסוקי ״בגלל סירב

ש מאמין? היה מי ■
ה החרותניק מיידוי יעקב

 את בכיר בתפקיד יעסיק ידוע,
לשע ועדת־חוץ־וביטחון יו״ר
 הידיעה בה׳ המפא״יניק בר,

 הימית בחברה הכהן, דויד
 מי שבבעלותו? פרי להובלת

להא להתחיל יכול האמין, שלא
מין.

 מתעסק במה ומעניין ■
 לשעבר מע״י ח״כ עכשיו

ה הידיעות ? לין אמנון
נכ הוא כי מספרות אחרונות

 עורכי־דין במשרד כשותף נס
לקו להשיג תקוותו וכי בחיפה

 בהם שטיפל מאלה ערביים חות
 הערבית המחלקה מנהל כשהיה

העבודה. מפלגת של

■  שירותו את שגמר אחרי ׳
 לתפקיד ועבר במשרדיה,חוץ,

 להובלת הימית בחברה בחיר
 ומילא מרידוד יעקב של פרי

 מי לוין, זאב גילה ברנד,
 המדינית, המחלקה מנהל שהיה

שג ולאחרונה ההסתדרות של
 נסיבות את בקניה, ישראל ריר

ל בשמו. הקשורה השערוריה
האש כי סופית נתברר דבריו,

 כמה לפני נגדו שהועלתה מה
 בקניה, שגריר היה עת חודשים,

 המזכיר של בהשמצות מקורה
 תכו״ אליהו בשגרירות, השני
 לוין, להפיצם״. ש״דאג רי,
 של פנימי בבירור הסתפק שלא

מש חקירה דרש משרד־החוץ,
 השאירה שלא מלאה פטית
נגדו.״ פליליות להאשמות מקום

 אגו״י ח״כ כשדיבר ■
 עניינו על לורנץ שלמה

 הוא שליט, כני רס״ן של
יהו רישום של ״הפשע אמר:

בירו נעשה יהודים, ולא דים
שר לעומתו קפץ שלים!״

 שפירא: ■משה־חיים ד,פנים
 בחיפה!״ נעשה זה נכון! ״לא

 של מגוריו למקום בהתכוונו
שליט•

 קרע כהן ששלום אחרי ■
 שלו, מתעודת־הזהות הדף את

המז קצוכר, ישראל ביקש
 אגו־ פועלי של הפרלמנטרי כיר

 והסביר: הקרעים, את דת־ישראל
קר איסוף מיצוות ישנה ״הרי
עים.״

■  במסדרונות השבוע נשמע ׳
 בעיראק?״ שולט ״מי הכנסת:
תלויים!״ ״הבלתי

הרופא פרשת
הדס מוצץ

ש בשבוע שהקשיב מי !■
 הלילה, הרדיו לתוכנית עבר

 לא עכרדן, רם שבעריכת
 בין לבכות. או לצחוק אם ידע

 גם היו בתוכנית המשתתפים
 הספי־ הרצליה, אולפני בעלת

 קלאדז־ מרגוט רטואליסטית
 צוויי־ הנס ור,אסטרולוג נר

ר.  המנחה שאל השאר בין ג
ער על דעתם מד, השניים את

 הם — קלאוזנר לדעת פדים?
 אפילו הוא וצווייגר? קיימים.

ב כן, ״כן, מהם. אחד ראה
 אחד רופא מכיר אני ירושלים.

אשה אלי באה פעם כזה. שהוא

 ואני בצוואר פצע עם אחת
 אותה שנשך הרופא את מכיר
 אני יאבל הדם. את לה ומצץ

 והאם שמו!״ את אגלה לא
בכש מאמינה קלאוזנר מרגוט

האח בזמן בהחלט. ״כן, פים?
 עלי שם אפילו מישהו רון

וה חולה מאוד והייתי כישוף  לי,״ לעזור יכלו לא רופאים ן
חו את ״האם מרגוט. סיפרה

ה מעולם הוא שהמכשף שבת
 הקולנוע?״ מעולם או כישוף

 מי יודעת ״אני עברון. התעניין
 להגיד,״ יכולה לא אני אבל זה,

מרגוט. גילתה

ל היתד, מקורית הצעה !■
ה החיפאי המיבחן קצין מ ל  ש

להע הציע הוא :כן־אמנדן
 הנופל ערבי, שבוי לכל ניק

 הישראלי, בשבי השנייה בפעם
 ב־ אגב, השבוי. עיטור את

שנת המצריים השבויים עיקבות
 שדואן, באי צה״ל בפעולת פסו

ה מטייסי אחד בהומור סיפר
 הצנחנים את שהטיסו מסוקים

 אתרי שלהם הבדיחה כי לאי,
שד־ שד־ואן, היתה: המיבצע

שד־טו. הנה שד־טו, הנה ואן,

|  השמנמונת הקוסמטיקאית !|
כש השמינה. עולש, עליזה
 ״מה ידידותיה על־ידי נשאלה

 לעשות יכולה לא את קרה?
בסך ״אני השיבה: דיאטה?״

 מה אז השישי, בחודש הכל
ממני?״ רוצים אתם

 הפופ תקליטי לחובבי (■
נעי הפתעה מחכה באח והביט

 מורי עומדים הבא בשבוע מה.
ף מקנדה דכינוביץ ג׳  מיז־ ו

 לפתוח מדרום־אפריקה שטיין
בשרשרת הראשונה החנות את

 להקים מתכוננים שהם החנויות
התקלי ימכרו זו בחנות בארץ.

המקובל. ממחירם בחצי טים

ל בחו״ל לה הולך !■
ש בשבוע עזיקרי. עליזה

 על אפילו חתמה היא עבר
 פלדיום באולם הופעות חוזה

 תהיה עליזה בלונדון. המפואר
 הראשונה הישראלית האמנית
הופי בו זה, באולם שתופיע

 ג׳ונס, טוס השאר בין עו
 ופרנק פרנקלין אדישה

סינטרה.

■  בין הכדורגל במשחק |
 ומכבי רמת־גן הכוח קבוצות

 הי־ השבוע, שנערך נתניה,
ה הוציא המשחק במהלך שמח.
 את הנדוורק, שמואל שופט,
 סו״ יוז׳י נתניה מכבי שוער

 נגח שהאחרון לאחר ריאנוכ,
אפ הכוח שחקן של בביטנו

 הידוע סוריאנוב, גכאי. רים
 את מקלל החל חם, מזג כבעל

 פולנית. אימו, בשפת השופט
 והשיב חייב נשאר לא הנדוורק
ב כן גם — בקללות לשחקן
צו 4000 לפני זאת כל פולנית.

כפו להצגה שזכו המישחק פי
אחד. כרטיס במחיר לה

לה חזרה שעבר בשבוע
 בכביש מהופעה. הצ׳רצ׳ילים קת

 במכונית מכוניתם התנגשה גהה
התוצאה: והתהפכה. אחרת,
 שושן, דני רומנו, חיים

 טרייכיש ועמי כוק מיכאל
 חבר קפלי, ה רוב נפצעו.
 חודש לפני שהתגייר הלהקה

ב נפצע יהודיה, עם והתחתן
 החמישה ביותר. הקשה צורה

 תל־השומר, לבית־חולים הועברו
 בונבו־ בפרחים, מיד שהתמלא

 על ששמעו ומעריצים נירות
התאונה.

*י ! !■ במועדון־הלילה נערכה אשר למסיבה הגיעה !
1 1/ \1 הסו ״לחיי של הבכורה לרגל ״מאנדי׳ס״, 1 / 1

 ההצגה מחזאי בחברת מהבוץ״, ישראל עם את שהוציאו סים
 התגרשה קנדי, לאזרח בעבר נשואה שהיתה דולי, מסמור. יורם
 בבגד למסיבה הופיעה לארץ, וחזרה בלונדון שבועות במה לפני

 המסיבה, אגב, מרצועות. העשויים וחולצה מכנסיים :ביותר מקורי
ל״י. 2500 גודיק גיורא לאמרגן עלתה איש, 300 הוזמנו אליה

16933 הזה העולם


