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אנשיםטוסו מאדאם של הבובות במוזיאון
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 היפה אשתו עם למסיבה הופיע גפן, והפיליטונאי המשורר בתה. לדת

בבת. טיפול תוך במסיבה החברתיים מגעיו את ניהל בתם, ועם נורית

 נשאל השנה ראש ערב 8
 איפר לישראל, הראשי הרב

 יש אם אונטדמן, יהודה
 מועמדותו .את להגיש בדעתו

רא כרב נוספת כהונה לתקופת
 ״לא :90ה־ בן הרב השיב שי.

 יהשבו שלא כדי כך על אדבר
 עוד יש אישי. עניין לי שיש

 לא להתייעץ. חודשים חמישה
 ולא לחיוב לא החלטתי

לשלילה.״
 אחד אדם לגבי לפחות ■

 לוחמי עדיין נשארו בישראל,
 שידו־ בבחינת והלח״י האצ״ל

 וייסגאל, מאיר זהו ריסטים.
 וייצמן מכון נשיא שהיה מי

 העומד זכדונותיו בספר למדע.
 וייסגאל מספר בקרוב, להופיע

 בנובמבר במצריים ביקורו על
״!ר ימוין שלורד בעת ,1944

יהודיים.״ טירויריסטים בידי צח

 המשטרה לקצין שנערכה פרידה
 את שנטש בראלי, דניאל
 לעבוד כדי ירושלים משטרת
ב בלונדון. היהודית בסוכנות

מש טדי שתה מסיבה אותה
 שלדעת בכמות חריפים קאות

הגבול. את קצת עברה מקורביו
 תפקידו את נטש מאז 8

הת העבודה, מפלגת כמזכיר
(״לו אריה המערך ח״כ פנה

 שלווים לעיסוקים אליאב בה״)
שבוב •בבוקר שבת מדי יותר.

 לראות אפשר האחרונים, עות
 מבלה כשהוא אליאב ח״כ את
מש בחברת הירקון גדות על

 ב־ ארוכות שעות שקוע פחתו,
חכה. בעזרת ריג

 תשל״א השנה ראש ערב ■
 ידיעות בעל מהם, נוח שלח

ל כשי יין בקבוקי אחרונות,

 העובדים, עיתונו. מערכת עובדי
בק קיבלו שלא על שנעלבו

 יותר יקרים משקאות בוקי
מקו מתוצרת פשוט יין מאשר

 מחס השי. את החזירו מית,
 לא הוא השנה הלקח. את למד
 ועד שי. כל לעובדיו נתן

 ידיעות מערכת של העובדים
 הוא :נדיב יותר היה אחרונות

העי של העשיר לבעליו שיגר
מש שהכילה שי חבילת תון

 חוץ מתוצרת יקרים קאות
וממתקים.

 מזכיר פרץ, יהושע 8
 מבלה אשדוד, נמל עובדי ועד

 בעת בחו״ל. בסיורים לאחרונה
 לחזות הלך בלונדון, שביקר
 המפורסמות השעווה בבובות

 מאדאם של במוזיאון המוצבות
 באה מהן אחת ושכל טוסו,

 היסטורית אישיות להנציח
במוזי סיור כדי תוך חשובה.

מבק בקבוצת פרץ הבחין און,
הח פרץ מאשדוד. אחרת רים
 בין התייצב אותם, למתוח ליט

 אחת היה כאילו השעווה בובות
 המבקרים הגיעו כאשר מהן.

 אחד התפרץ למקום, מאשדוד
אר עוזי הטרקטוריסט מהם,
 את אפילו ״תראו, בזעקה: בץ

כא כאן.״ הנציחו פרץ יהושע
שהת בחיוך ארבץ הבחין שר

 כמעט פרץ־הבובה פני על פשט
והתעלף.
להי מוכן פרץ אגב, 8
 ■לונדון מנהגי אחד כי שבע,

והפ ברחוב אותו ודרס שכמעט
 לא עסיסיות, קללות לעבדו ליט
 הבריטי הזמר מאשר אחר היה

ג׳ונס. תום המפורסם
 הארץ, של הכלכלי כתבו 8
 לפני שנעצר לביב, יגאל
 כחשוד המשטרה ידי על שבוע

סחי- למטרות פריצה בתיכנון

 חניך אתאיסט, הלו ״אתה :תאו
יג לו. אמרו השומר־הצעיר,:׳

 להתפלל. זכותו על עמד אל
נו לפי מתפללים אצלנו ״אבל

 ניסו אשכנזי,״ ואתה ספרד סח
דוו ״אני עליו. להשפיע עוד
 ספרד,״ בנוסח מאוד חזק קא

 חבשו ברירה בלית לביב. אמר
והבי לראשו כיפה הסוהרים

 בבית־ הציבורית לתפילה אוהו
באבו־כביר. המעצר

 מפקד סאטט, גדעון 8
ש לשעבר, גלי־צה״ל תחנת

ה של כעורך־מישנה התמנה
 יאיר של במקומו הארץ יומון

 נחת השבוע שבע לא קוטלר,
 הדפוס שגיאת עתונו. ממגיהי
 א׳ יום בגליון שהיתה היחידה

 לתו־ נגעה השבוע, הארץ של
 במקום עצמו. סאמט של ץ*ארו

 כ״עו־ הוגדר הוא 'עורך־מישנה
רך־משונה״.

קדישמן מנשה
ג׳קי אצל צהריים ארוחת לתפוס

 לטיפול מייד ונכנס לארץ חזר בחו״ל לתהילה שזכה הישראלי הפסל
 כדי קדישמן בורח יום כל ממשקלו. קילוגרמים 20 להוריד כדי באיכילוב

תורג׳מן. ומרקו אגמון יעקוב האמרגנים בפני ביטנו את מציג הוא כאן
 גם וייסגאל מספד ספר באותו

 המזעזעות החוויות אחת על
 ב־ שביקר בעת עליו שעברו

 בעתלית הפליטים במחנה 1944
ב המפלגתי הטיפול את וראה

העולים. ילדי קליטת
שעשי ״אחרי :וייסגאל כתב

 במיון, מתבונן שעה, שם תי
ה לישכת הזה לחדר קראתי

 נחקרו הילדים אינקביזיציה...
 היו הם מזה, שרע מה בשאלות.
 גיהנום. עליהם עבר נפחדים.

 יום רק היו הם ישראל בארץ
 לדעת יכלו לא הם יומיים. או

 שאנשים הגסטאפו, זאת שאין
 להם... לעזור משתדלים אלה
רהו שלי העברית היתה אילו

החוק על מתפרץ הייתי טה
רים.״
 ירושלים, עיריית ראש 8
 השבוע ביו חזיר קוללו, טדי
 שלא הקודמות הצהרותיו מכל

 כלפי שהטיח על סליחה יבקש
 חייטובסקי יואל הפרופסור

 בתחת.״ לי ״שק הקריאה: את
 לתבעו איים שחייטובסקי אחרי
סלי וביקש טדי התנצל לדין,
זכו על שהגן וטדי, ייתכן חה.
 חשש זה, בביטוי להשתמש תו
הש שהוא יסתבר במשפט פן

בגי כשהיה הביטוי את מיע
ל הגיע שטדי מסתבר לופין.
 בה ההודים, עם פגישה אותה

ממסיבת שהפליט, מה הפליט
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 לשחקנית רוברטו מנשואי שנולד רוברטינו, בנו, גס הוא רוסוליני,
ה הסרטת בעת ביניהם שהתפתח מהרומן כתוצאה ברגמן, אינגריד

 רוברטינו, לארכיטקטורה. סדונט ,21 בן כיוס הוא ״סטרומבולי״, סרט
 חופשה בעת נראה לסרטים, לא אך לנשים החיבה את מאביו שירש
קרספי. האימלקיה הרוזנת של בחברתה סרדיניה באי מבלה שהוא

 בהאשמות שהאשים אחרי טה,
 בכיר, משטרה קצין חמורות

 היחיד הלורד ספק ללא הוא
 זה בריטי אצולה תואר בישראל.

 יגאל. של בשמו כחותם טבוע
יג הכתב של שמו היה במקור

שע כשהגיעה אולם ברגר. אל
 החליט שימו, את לעברת תו

 ב־ שהתחנך חדרה, יליד הצעיר,
 השומר־ של מוסד־החינוכי

ב לכלול בגן־שמואל, הצעיר
 שהיה האדם שם את גם שמו

 הלורד מכל: עליו אז נערץ
 את יגאל הרכיב כך ביימן.

 החדש, העברי משפחתו שם
 של תיבות ראשי בעצם שהוא

 ביירון לורד :הבאים השמות
לביב. —ברגר יגאל

הרא בפעם אולי אגב, 8
 לביב יגאל בילה בחייו, שונה

מע בעת דווקא בבית־הכנסת
 באבו־כביר. בבית־המעצר צרו

 כל היה: כך שהיה וסיפור
ב לביב הוחזק מעצרו תקופת

 יוכל שלא כדי בידוד, תא
 אחרים. עצורים עם להתרועע

נאל ראש־השנה, בהגיע אבל
 להתיר החוק, לפי הסוהרים צים

 בידוד בתאי לעצורים אפילו
 אם בתפילה, להשתתף ובצינוק

 ניסו הסוהרים בכך. רוצים אלה
ב- להישאר יגאל על להשפיע

הז צמד של פרשתם 8
 ו- קראום שמוליק מרים,
טרא לשיא הגיעה כץ, ג׳וזי

ניס שבועיים, לפני חדש. גי
 מארצות־ה־ עולה ג׳וזי, תה

כרק תחילה שהתבלטה ברית,
 לשים כזמרת, ואחר־כך דנית

 בנם, ניצלה היא לחייה. קץ
 ימים טיפול. ומקבלת אושפזה

 בעלה, גם ניסה אחריה מספר
ל קראום שמוליק הזמר־מלחין

 הוא אף חייו. דרך את סיים
 טיפול מקבל בכך, הצליח לא

לה מנסים באמצעותו רפואי,
חייו. את ציל

פסוקי!השנוע
 עדין הירושלמי הרב •

בעי בסימפוזיון שטיינזלץ,
היו ״בתולה :המשמר על תון

 על וחושבת בתולה שהיא דעת
 בתולה היא בתולה, שהיא כך

מפוקפקת.״ מאוד
 יהודה איפר הרבי •

ה האשכנזי הרב אונטרמן,
ל בהתבקשו לישראל, ראשי
 על הארץ, סופר ידי על הגיב׳

 חיים עורך־הדיו של מעורבותו
 :לנסקי מיסמכי בפרשת בסוק

 זה מאורגן? פשע עם ״קשרים
יפה!״ לא
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