
 ערה נמנוניתו, באחידות נסע ד״ן משן
שומריו במכוניות הצופרים להבערת ונום אי־תנועה ער

 הנמצאת כהן, שוש הישראלית הדוגמניתקייצי בילוי
ב מבלה בארץ, בחופשת־מולדת עתה

בתל-אביב. השחייה בבריכת פריינטה פרוספר הצייר־במאי חברת

הש הפנתרים ובכלל, גרועים.
 אותו לא זד, בישראל חורים

 השחורים הפנתרים כמו דבר
בארצות־הברית.״

 היהודי המולטימיליונר 8
 קאר־ ויקטור מלוס-אנג׳לס,

בלוו לארץ השבוע הגיע טר,
 את להשלים כדי אשתו יית

הפנט לדירת הריהוט בחירת
 ליד לעצמו בונה שהוא האוז
 הדירה בירושלים. מוריה מלון

 קטנה היא מרובע) מטר 240(
 קארטר של הפנטהאוז לעומת

 מרובע). מטר 350( בברלי בלב
מית קיימים בבברלי בדירתו

 כמו שונים מודרניים קנים
 לקביעת אלקטרונית מערכת
 המיטה וגמישות רכות שיפוע,

 מערכת ;רצוייה זווית בכל
 וסגירת לפתיחת אלקטרונית

 הטלוויזיה הדלתות, החלונות,
כפתו מערכת בעזרת והרדיו

טלווי ארבע ;המיטה ליד רים
כו — טלפונים ושמונה זיות

ה בבית וטלפון טלוויזיה לל
ב מפוזרים לכך פרט שימוש.

 מקוריות יצירות עשרות דירה
 מור, הגרי רנואר, של

 של גדולה ותמונה מודליאני
 אגם. יעקב הישראלי הצייר

 חלק להעביר מתכונן קארטר
ב המפוזר שלו מהאוסף ניכר

 בלוס־אנג׳לם, שונים מוזיאונים
בג בירושלים. החדשה לדירתו

 בפנטהאו־ להתגורר נטייתו לל
 בלוס־אנג׳- קארטר מכונה זים,
הע. על קארטר לס:

 היתד, השבוע מסיבת 8
 ההולדת, יום מסיבת ללא־ספק

לשו צה״ל גלי אנשי שערכו
 טיראן במלון דמארי שנה

 דרך לפקוע מחיים בהרצליה.
 משה גנרי, אופיר, שייקה

 אלב־ גורי, חיים וילנסקי,
אלי■ אדיה יהלומי, טנדר

 ועד לב, עדנה פשנל, אס,
לח באו כולם ברקן, יהודה

 ממנה ולבקש שושנה עם גוג
היש משיריה להם שתשמיע

 אמרה המסיבה בהתחלת נים.
 מה יודעת לא ״אני שושנה:

ש חושבת אני המדוייק. גילי
 התימנים, אנחנו .51 בערך הוא
 ימי את כלל בדרך יודעים לא

אצ שלנו. המדוייקים ההולדת
הלי תאריכי את זוכרים לנו
 מאורעות לפי הילדים של דה

תקו באותה שקורים חשובים
למשל.״ החמור מות כמו פה.

המו יחסי הכל הצגת 8
 אפ״ יהודה בהשתתפות עלית
 בהביטה, פרדו וטובה רוני
 באחת טעויות. של קומדיה היא

 גם נערכה השבוע, מהצגות
טעו של קומדיה הקהל בקרב

נר ההצגה תחילת לפני יות.
 באולם מסתובבים שוטרים או

 זוג החוצה פעם מדי ומוציאים
 של למעשיהם הסיבה צופים.

 בבית פריצה היא השוטרים
 השאר, בין נגנב בו תל-אביבי,

ב הבית. בעל של ארנקו גם
ל כרטיסים שני היו ארנק
במש התלונן האיש יחסי. הבל
 לתפוס לנסות שהחליטה טרה
 התיאטרון. באולם הגנב את

שק למקומות ניגשו השוטרים
 את החוצה והוציאו הנגנב נה

 התברר, אבל בהם. שישב הזוג
 אחד של קרובים הם הזוג שבני

או שהכניס ההצגה, ממשתתפי
התייש והם כרטיסים בלי תם
הפנויים. במקומות בו

 בלום- היהודי המועדון 8
המ במסעדה מפורסם אנג׳לס,
במ ומי המי כל שלו. שובחת

 ווד־ מג׳והן שם. סועדים קום
 פרמינג׳ר. אוטו ועד וורד
 הראשי המלצר המסעדה, מנהל
הם הזוטרים מהמלצרים וחלק

 כל נוסע המפורסם, היהודי הציירשאגאל מארק
 ק״מ 20 כמרחק לחופשה שנה

 לעדן- עכו, לעיר הדומה דה״ואנס סאנט־פול בעיירה מושבו ממקום
 מאשתו לוקח הוא )84( גילו למרות התיכון. הים שלחוף רוק

 את שאגאל כותב השחייה תרגילי בין שחייה. שעורי ביום פעמיים
עצלן." שאני רואים אתם שנה. 40 לפני בהם ״התחלתי זכרונותיו.

 מנחם ח״כ של אחיו גילה
 בגין, דויד המהנדס בגין,

וי לו היה אחת פעם רק כי
 ״היה אחיו: עם פוליטי כוח
 ארצה. מנחם עלה כאשר זה

ל רצה הוא אחרי. עלה הוא
 ניסיתי ואני לאצ״ל הצטרף

 ללח״י. להצטרף עליו להשפיע
ויכו בינינו היו לא מאז אבל
פוליטיים.״ חים

 הארץ למערכת במכתב 8
חי וסמכות דתית ״סמכות על

ישע פרופסור עשה לונית״,
הו מענ השוואה ליבוביץ, י

מש היו מה וראה ״צא יינת:
ההיסטו וערכו הדתית מעותו

 ביהדות, הנביא אליהו של רי
 רב או שר־הדתות היה אילו

 ב־ (אין איזבל! מטעם ■אשי
 את לזהות אלה דברים כוונת
ולא איזבל עם מאיר :ולדה

הפ שלי שהבת לי, מספרים
 לה שאין בטענה ללמוד סיקה

עסו שהיא מפני ללימודים זמן
 השחורים. לפותרים בעזרה קה

 שהיא גם, לי כתבו הקרובים
מנ של ידידתו להיות הפכה

 תדע אז מרציאנו. הפנתרים היג
 אלפי מאות תורמת שאני לך,

 רוצה ואני לישראל דולרים
מישר מרציאנו את שתגרשו

 שהוא שמעתי גם אני אל.
 בעצמו, ספרדי פדון, ספרדי.״

ה הגברת את להרגיע ניסה
 שאי־אפ־ לה, והסביר כבודה

 אנשים ככה סתם לזרוק שר
 את לקחת יכולה ״את מישראל.

 אמר לאמריקה,״ חזרה בתך
 להפסיק יכולה גם ״את פדון.

 אבל למחייתה. כסף לה לשלוח
 זאת. לעשות לך מייעץ לא אני
 היא כסף, לבתך יהיה לא אם

יותר דברים לעשות יכולה

 שוב. רוכב דיין משה 8
 במהירות נהג הלילות באחד

 הסיטוני השוק ליד במכוניתו.
 אי-התנר על עלה בתל-אביב

 מעוצ־ הסתובבה ומכוניתו עה,
 מכך כתוצאה ההתנגשות. מת

 נגד נסע ההפוך, למסלול נכנם
 את מפעילים כשמלוויו הכיוון,

 מכוניות להזהיר כדי הצופרים
מולו. שבאו

 לפני כשנחנך אגב, 8
ל החדש שדה־התעופה שבוע

 בסיני, קתרינה סנטה מנזר יד
 מ־ יהודי מיליונר של תרומתו
של מעטים רק ידעו בראזיל,

 אותו בכך. חלק היה דיין משה
 קת־ בסנטה ביקר יהודי נדבן
 (״מוטי״) מרדפי עם רינה

 נתיבי־נפט. מנכ״ל פרידמן,
 שבמנזר הבחינו, בביקורם

 מיס- גם לכנסיה, נוסף מצוי,
 בית- לבנות לנזירים הציעו גד.

וה המינזר חומות בתוך כנסת
 כאשר לכך. הסכימו נזירים

 את לתת דיין משה התבקש
 בית־הכנסת, לבניין אישורו

 שתבנו בתנאי ״בסדר, אמר:
ה וארוך״. שטוח שטוח אותו
 הרמז את הבין היהודי נדבן
 הראשון בית־הכנסת נבנה וכך

 המראה מסלול בצורת בעולם
למטוסים. ונחיתה

הש שנערכה בשיחה 8
בית־ז׳בוטינסקי, במיזנון בוע

הר את או ורהפטיג ד״ר את
 עם וניסים אונטרמן בנים

הנביא).״ אליהו

בתוכ הופעה כל לפני 8
 יהורם נוהג שלו, היחיד נית

און  את הקהל בפני להציג ג
 אחד אותו. המלווה התזמורת

 עולה הוא התזמורת מחברי
 ההופעות באחת מרוסיה. חדש
 הציג כאשר לתל־אביב, מחוץ

 צעק מרוסיה, העולה הנגן את
 ״שיחזור הקהל: מתוך מישהו
 יהורם בא!״ הוא שמשם לארץ

ה לעבר צעק הימה, התמלא
 להחזיר רצינו ״אותך : איש
 לא מדינה אף רק מזמן, כבר

 — חזרה אותך לקבל רצתה
שכמוך!״ פנתר

 של ההסברה קונסול 8
 גבריאל בנידיורק, ישראל
שפו את והפיל כמעט פדון,

 כשישב שבידו, הטלפון פרת
 המטלפנת במנהטן. במשרדו

 מראשי עשירה יהודיה היתד,
 ״מר המגבית: למען הפעילות

רו ״אני אמרה, היא פדון,״
 את מישראל שתגרשו צה

 ״מה מרציאנו!״ סעדיה
הס פדון. השתומם פתאום?״

שנה ״לפני :האשה בירה
באו ללמוד בתי את שלחתי

 והנה בירושלים. ניברסיטה
 מכתב מקבלת אני אחד יום

ש בישראל, שלי מהקרובים

 בלוס־אנג׳- השוהים ישראלים
 הממשלה כשראש לכן, לס.

בביקו אכלה מאיו, גולדה
ב בארצות־הברית האחרון רה

המל את בפניה הציגו מקום,
 שאלה כישראלי. הראשי צר

 ?״ כאן עושה אתה ״מה :גולדה
 ״מה האיש. השיב ״מלצר,״

 המשיכה ?״ בישראל עשית
 ״אז מלצר.״ כן ״גם גולדה.
 לבוא צריך היית מה בשביל
גולדה. סיימה לכאן,״

 לכהן מה

הודו? ולבשר
 עמדו קריית־גת של הבריונים

 ומבט נפוח חזה עם הבמה על
 את במחיאות-כף וליוו זועף

הרא הודו מר של הכתרתו
 שמואל המנחה בישראל. שון

 על הכתר את שם שי (שמיל)
מדי בהן סלומון של ראשו
עפ להניד בלי חיסל אשר מונה

 בזמן הודו בשר ק״ג חצי עף
 המיבצע דקות. 10 של הקצוב

 תודות במיוחד קשה היה לא
 אריק של המוסיקלי לליווי

 של והברנשים איינשטיין
 הנוכחים אחד פיאמנטה.

ה כונה מדוע לחברתו הבהיר
״תר :והודו עוף פסטיבל ערב
 על מצביע (כשהוא אמר אי,״

 לנו ״הביאו איינשטיין), אריק
רבע-עוף.״ כאן

פסזקי
השסע

הפי ערב רוזנפלד, שלום
 האוצר ששר יתברר ״אם חות:
הפי (בעניין אמת הפעם דיבר
 יהיה אפשר אי שוב אז ,כי חות),

לעולם.״ לו להאמין
ליבו־ ישעיהו פרופסור

היו מה וראה, ״צא :ביץ
ההיס וערכו הדתית משמעותו

 ביהדות, הנביא אליהו של טורי
 רב או הדתות שר היה אילו

 בכוונת (אין איזבל. מטעם ראשי
 גולדה את לזהות אלה דברים
 ד״ר את ולא איזבל עם מאיר

 את- הרבנים את או ורהפטיג
הנביא.״) אליהו עם ונסים טרמן

דיטויו מולו
 הרגליים בעלת הסבתא )69(

 קיבלה בעולם, ביותר היפות
 אחרי ראשונה פעם עצמה, על

 מופיעה היא תפקיד. שנתיים,
בקופנ טיבולי השעשועים נגן

 מרלן, שותה בהפסקות הגן.
 גרמני, קצין של בת שהיא
 צבעוניות גלויות ושולחת נירה

בארח״ב. אשר נכדיה לארבעת

ת העולם16נ 1773 הז


