
תל־אביב עיריית ראש
שים1אעבירה לדבר שותד רבינוביץ יהושוע
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ברי עיתונאי עם בשיחה ■
ר הסביר הכנסת, במיזנין טי  עז

מן צ  המדינית גישתו את ויי
 אשד, : הבאה הבדיחה באמצעות

 ואינו במיטה שוכב שבנה ראתה
 אותו כששאלה להירדם. יכול

 לה סיפר אי־המנוחה, לסיבת
 של לבנה ל״י 5000 חייב שהוא

 החלון, אל האשה רצה השכנה.
 ״בני : לה וצעקה לשכנה קראה
 תדעי אז ל״י. 5000 לבנך חייב

 !״ זה את ישלם לא שהוא לך
 :לו ואמרה לבנה פנתה אחר־כך

עכ בשקט. לישון יכול ״אתה
ל יכול אינו בן־השכנה שיו

הירדם.״

פי אלוף של מלחמתו ■
ם המרכז, קוד ע ב ח  (״מדי״) ר

כי, א  נמשכת. השלום, בשיר ז
הראשו ההצגות באחת זה היה
 מופיעים בה ג׳אמבו, של נות

וש הצבאיות, הלהקות יוצאי
ה פיקוד חיילי הוזמנו אליה

 של מפורשת דרישה לפי מרכז.
ל שאסור בזמנו שטען גנדי,

 השיר את לשיר צבאית להקה
במו לפגוע עלול שהוא מפני

 לו איכפת לא אבל החיילים רל
נש לא אותו, יבצעו שאזרחים

הופעה. באותה השלום שיר מע

 עובדה: אבל יאומן, לא ■
ע תל־אביב עיריית ראש שו הו י

 ב־ פופולרי יותר מי
 רי■ הנשיא ארצות־הברית,

 הכוכבת או ניכסון צ׳ארד
 שעבר, בשבוע דיי? דודים

הוקר שעה ובאותה יום באותו
 בארצות- הטלוויזיה ברשתות נו

 ראיון־ הראשונה בפעם הברית
 תיכנית ניכסון, הנשיא עם חי
 בניבסון וסרט. דיי דוריס עם

 ב־ צופים, מיליון חמישה צפו
מיליון. 17 — ובסרט די דורים

 עברה נעימה לא חווייה י■
ה הזמרת של בנד, על כ ר  כ

 אריאל המלחין צפירה,
ה בשנים המתגורר זילבר

 בעל אריאל, בצרפת. אחרונות
 נקטעה שרגלו הארוך, השיער
 ב־ למד עת מוקש על כשעלה

 רכב בהדסים, התיכון בית־הספר
כ טילון׳ על פאריסאי ברחוב

לביקו המשטרה אותו שעצרה
השוט כשראו רישיונות. רות
שו שם על הוא שהרישיון רים

או עצרו אריאל, של משמו נה
 במשטרה לילה אחרי רק תו.

 לחברתו שייך הטילון כי התברר
 מרכיבה חוץ אבל שוחרר. והוא

 המשטרה׳ עם ועניינים טילון על
 :במקצועו מצליח די אריאל

ה על־ידי המושר שלו שיר
 הפך הארדי, פרנסואז זמרת

 לארץ הגיע הוא ועתה לשלגר,
לסרט המוסיקה את לכתוב כדי

|" |*  הכוונה עזה. העיר תושבי על חיתתו את לאחרונה מטיל ץ
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 יואלה לעיתונאית והשייך זה בשם הנקרא ענק דני לכלב אלא
 לסייר לאחרונה המרבה יואלה, בתמונה). לידו (נראית הר־שפי

 בביטחון חשה ברצועה, הפליטים ובמחנות עזה ברחובות בגפה
 בגאווה יואלה אמרה הענק. כלבה על-ידי מלווה כשהיא מוחלט

הזה.״ מהכלב קצת מפחדים מישמר״הגבול אנשי ״אפילו :רבה

 על בפומבי עבר רבינוכיץ,
 מערבי באחד זה היה החוק.

ה שראש אחרי שעבר השבוע
 ספרדי. בוסתן בהצגת חזר, עיר

 רבינוביץ הצטרף ההצגה לאחר
 אגמון יעקב ההצגה למפיק

ל אלמגדר, גילה ולרעייתו
 זה בילוי בפאב. משותף בילוי

ה של ד,שיגרה מן חרג לא
למוסי האזין רבינוביץ מקום•

 האנשים עם שוחח השקטה, קה
ה מן ונהנה ישב שבחברתם

חר שלא נוספת עובדה אווירה.
 בפאב, הלילית השיגרה מן גה

ב שוטר של בביקורו התבטאה
מקו לכמה כמו לפאב, מקום.

 ב־ אחרים אופנתיים בילוי מות
ל רישיון עדיין אין תל־אביב,

״אנח חריפים. משקאות מכירת
 כדי גדולים מאמצים עושים נו

 סיפרה הזד״״ ברישיון לזכות
 סגל. פרדריקה המקום בעלת

 לראש אפילו לה בעניין ״פנינו
ש הבטיח דווקא והוא העיר

 את לנו להשיג מאוד ישתדל
 עד בינתיים, אבל הרישיון.״

 ראש של השתדלותו שתפעל
 הבלתי הסטאטוס נמשך העיר,
לשו רבינוביץ את שהפך חוקי,

ש חוק על עבירה לדבר תף
אישר. עצמו הוא
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 העלה דולר, אלף 55 תמורת אמריקאי לשבועון מאמר כתב הלבן, בבית כשתיתה עוד הנשיא משפחת
 הבת את הספנות. איל אשת של הפנימי״ המתח ואת לתיאור ניתן אינו שכמעט ״היופי את נס על

למחמאות. זכה המנוח קנדי הנשיא של בנו גם לציירים״. מלידה כ״דוגמנית שיקלר תיאר קארולין

 המפיקים אחד הגיב איך ■
 את כשראה בארץ, הגדולים
 ריכקה הזמרת של תמונתה
 ? פ1פ עיתון של בשערו זוהר
 עזה. למלכת אותה בוחר ״הייתי

 שאני מכריז הייתי כן אחרי
סיפוח.״ נגד

 של לשימושם סוס״עץ מכין מרגרט הנסיכה של בעלהס1וגג אומסטווגג טוני
אייזקס, רופוס ג׳קלין בחברת נזקקות, משפחות ילדי

 מועצת יו״ר בהודו, מישנה-למלך שהיה רדינג״, ״לורד בכינויו יותר הידוע רופוס, אייזק של נכדתו
 הכוח תחנת נקראת שמו ושעל רוטנברג, פינחס שהקים הארץ־ישראלית החשמל חברת של המנהלים

 יחסי קיימים היו וג׳קלין — )6( ושרה )11( דייוויד — לשניים אב שהוא ארמסטרונג, בין ״רדינג״.
בשווייץ. לחופשה שיצאה ג׳קלין, שהסבירה כפי רכילות,״ למנוע ״כדי נפסקו הם אך הדוקים, חברות

מנחם הבמאי של החדש
סימיריקין. כינצקי,

בחוץ־ מצליח אשר אחר
ה הבמאי־תסריטאי הוא לארץ

 מארצות־הברית שגורש אמריקאי
 דיעו־ בגלל המקארתיזם בתקופת

 (התאונה, 75 השמאליות, תיו
 שעבר, בשבוע לוז׳י. המשרת)

 באחד ארמון לוז׳י קנה למשל,
 את השמש. אי בריטניה, מאיי

לע הבמאי מתכונן הבית חנוכת
 כיאה שלימה. שנה במשך רוך

מ רבים הזמין הוא לקומוניסט,
 החדש. בביתו להתארח חבריו

 ישראלי גם ישנו המוזמנים בין
עודד הקיבוצניק הצייר :אחד

ר מי כ לוז׳י עם שהתיידד ש
להת והוזמן באירופה, ששהה

הו לוז׳י באביב. בארמון ארח
עבו שומר הוא כי לשמיר דיע
האר של הצפוני האגף את רו

היום. שעות רוב המואר מון,

ש ר״דימר ליוצאי גם 8
 לוי שוקי פז, אביבה ער

 רע. לא קלף הולך נדיר, ודני
 הם ההצגה הורדת עם מייד

 ת-בת בשם זמר שלישיית הקימו
השלי מחזרות באחת הנגינה.

 אבי הזמר גם נבח שייה
 זמן באותו שביקר עופרים

 לא התרשם, ראה, אבי בארץ.
ו ההופעה טיב על דיעה הביע

לגרמ חזר ימים מספר כעבור
 שבוע שהגיע מברק אבל ניה.

לשלי הראה עזב, שאבי אחרי
 דווקא מצאה הופעתה כי שייה

 מחכה מייד. ״בואו :בעיניו חן
ל חתום.״ הופעות חוזה לכם

 מסרבים: אין זה מסוג מברק
לגרמניה. טסו השלושה

יש של הספורט עיתונאי ■
אכ את שבוע לפני נחלו ראל
אלכ יצר בשעתו חייהם. זבת

 יו״ר אלכסנדרוני, סנדר
 עם קשר הספורט, עיתונאי תא

 עיתונאי של העולמי הקונגרס
 את לגייס הצליח הוא הספורט.

ה ואגודת החינוך משרד תמיכת
 שלישים שני שמימנו עיתונאים,
 עיתו־ של השתתפותו מהוצאות

להש שנסע ישראלי נאי־ספורט
 הראשונה בפעם בקונגרס. תתף
 לשני בעצמו. אלכסנדרוני נסע

ח נסע הבאים הקונגרסים  נו
 לערוך הוחלט השנה קליגר.

ה הספורט עיתונאי בין הגרלה
ב להשתתף הרוצים ישראליים,

שבגר במינכן הנערך קונגרס,
הקבו הנוסעים משני חוץ מניה.
 נרשם וקליגר, אלכסנדרוני עים,

 נוסף: אחד עיתונאי רק להגרלה
העיתונ שאר אדמץ. משה

בקונ התעניינות גילו לא אים
 שנסגרה אחרי רק אבל גרס.

ש הסתבר המועמדים, רשימת
חש על הקונגרס מארח השנה

 הם המשתתפים. כל את בונו
 חינם אירוח בטיסת־חינם, זוכים
הס עיתונאי כיס. דמי ועוד
 נרשמו שלא המאוכזבים, פורט

 כיצד לראות רק יכלו להגרלה,
ה הנציגים שני בגורל עולים

ואדמון. קליגר מאושרים:

ז753 הזה העולם
י


