
 עבודה, כתאונת - השפעת
ב יגאל והכלבים. לבי

 לי■ יצאתי ו־ג. כלבים ענייני
ה גמר עד מעבודתי חופשה
הדב בבית־המישפט.״ בירור

ש יונה, על השפיעו לא רים
נושא זה ״תראה, : הגיבה
 אעזוב לא ואני חשוב :מאגד
 זה בעניין. שתטפל עד אותך

שעי בשקט לעבור יכול לא
 עם בישר מפזרת־ ירושלים ריית
העיר.״ בכל רעל

■ ב אירעה תאונת־עבודה י
 יוסי לשחקנים שעבר שבוע

 וישינסקי. ושלמה גרבר
שבצר בניצה ששהו השניים

שא טד על-ידי הוזמנו פת,
 להקת של הכוריאוגרף פל,

 המתכוננת הקרח על חופשה
חגי לרגל בארץ שוב להופיע

ל כדי המדינה, שנות 25 גות
 בענייני הלהקה להנהלת ייעץ

יעצו הם השאר בין ישראל.
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 אנשי שאר עם יחד הוזמנו השתיים תל־אביב. על העובר הביריונות גל בגלל שנסגר קינגס־קלאב הלילה
 והופעה כלי־נשק איתן להביא ההיתולית בהזמנה והתבקשו מאפייה לפסטיבל התל־אביבית, הבוהימה

 במקרונים ביין, ליבם וכטוב מרומם מצב־רוח עם באו הס אך נשק, כלי איתם הביאו לא המוזמנים מאפיוזית.
האיטלקים. המלצרים בניצוח השולחנות על רוקדים כשהאורחים מקרונים אדית את גליה האכילה ובספגטי,

 השמיע מקורית הצעה 11
שח בביירות, החי אמריקאי

אמ בעיתון מיבתבו על תם
 הוא דויד״. ״א.פ. בשם ריקאי
 בגין מנחם ח״כ כי הציע
 ה־ על הדיון את באו״ם ינהל

 כמוהו ״׳שאין מאחר טירוריזם,
זה.״ לנושא מומחה
 בה תחבורה בעיית על 9
 השבוע סיפר בלונדון, נתקל

 פרס: שמעון שר־התחבורה
 ידיד •בלונדון אותי הסיע ״פעם

ב כקברניט העובד ישראלי
 הוא דקות כמה כל על. אל

והס המכונית הלון את פתח
 :אותו שאלתי לשמיים. תכל
ה כל מסתכל אתה מה ,על
 ,אני לי: השיב והוא ן׳ זמן

 טוב כל־כך מכיר ולא טייס
 אני לכן לונדון. רחובות את

הכו לפי המכונית את מנווט
 למחוז הגענו עזר. וזה כבים.'

חפצנו.״
 אסתר של לאוזניה 8

 ה־ הצייר של אשתו ראובן,
המשמ ראובן ראובן נודע
 של המכירות כסוכנת גם שת

אס כי הידיעה גונבה בעלה,
 נולד״ סם נודע, תמונות פן

 גולדווין לישראל. הגיע ווין,
 משיקא־ יהודי בשר סוחר זה,
ה התמונות באוסף ידוע גו,

ראו הגברת שבביתו. יקרות
 בו בית־המלון אל טילפנה בן

 מר עם לדבר ביקשה שהה,
 לארו־ אותו והזמינה גולדווין
 ניסה האיש בביתה. חת־ערב
 מכיר אינו כי בטענה להתחמק

 לא לבסוף אבל כלל, אותה
 בהפצרות לעמוד היה יכול
ה בתום הערב. .לארוחת ובא

ראו ראובן הצייר פרש ארוחה
 החלה אשתו ואילו לחדרו בן

ציו אוסף את לאורחים ׳מראה
 את לשדל מנסה כשהיא ריו,

 גולד־ תמונה. לרכוש האורחים
 התמונות. למחירי ישאל ווין

 מחיר כי לו הסתבר כאשר
 רבים לאלפים מגיע תמונה כל
״יש התנצל: דולארים, של
 אבל תמונות, כמה בבית לנו
 אז רק כאלה...״ במחירים לא

 היה האיש הטעות: התבררה
 לא מעולם אך גולדווין, אמנם
התאכ ובמיקרה בבשר, סחר

 אחד בבית־מלון הוא גם סן
הבשר. בעל גולדווין עם

 נערכה שנים שש לפני ^
 קליפורניה במזללת התערבות

 המזללה, בעל בין בתל־אביב,
ל נ,חן, אייכו השלום טייס

 מרגלית. דן הארץ כתב בין
 בהסכם אז התחייב אייבי
 חודשים ארבעה כל כי כתוב

 שיצויין שלום מיבצע יערוך
 אייבי נוספת. אחת בסיפרה

 באשר כי להתערב מוכן היה
ייח ״12 ״׳שלום למיבצע יגיע
 ■ יש־ בין השלום הסכם כבר תם

מרג דן ערב. למדינות ראל
הת השניים בכך. פיקפק לית

 השלום, ייכרת אם. כי ערבו
 מרגלית לו יתן אייבי: כדברי

הש יגיע לא אם ויסקי. ארגז
 בקבוק לדן אייבי יתן לום,

המת ששני ייתכן אחד. ויסקי
 התערבותם, את שכחו ערבים

 אצל נשמר הכתוב ההסכם אבל
ר השחקן והערב, העד מ ל  ש

 כאשר השבוע, כר־שביט.
מת אייבי כי בעיתונים פורסם

 באוניית ארצה להפליג כונן
 בר־ישביט נזכר שלו השלום

מק היא כי טען בהתערבות,
ש למרות חדש מימד בלת

 .1969 בפברואר פג תוקפה
 להודיע'לאייבי דרך חיפש הוא

ל לארץ, בדרכו ישכח, שלא
הוויס בקבוק את עימו קחת

בהתערבות. שהפסיד קי

 חמוד ספק קיים אגב, 9
להפ אייבי יצליח אמנם אם
 שיט מומחי מנידיורק.- ליג

 הגבוהה האנטנה כי טוענים
 השידור אוניית על שהתקין

 וכי יציבותה את מסכנת שלו
הפלגה. רשיון יקבל לא

 העיתוני של תפקידו ₪
 בחופשה הנמצא לביב, יגאל

 הבירור שייגמר עד מעיתונו
העל בבית־המישפט בעניינו

ב אחריו. לרדוף ממשיך יון,
 שבע בשעה האחרון, שבת יום

בבי הטלפון צילצל בבוקר,
שהצי בחורה הקו כשעל תו
ה אביגיל בשם עצמה גה  יונ

ש ממנו שביקשה מירושלים
בעי בנעשה בדחיפות יתערב

הר שפקחיה ירושלים, ריית
 השיב שלה. הכלב את עילו

 ״גבירתי, :המנומנם לביב לה
 מתל־א־ רחוקה ירושלים א.

ב־ מתעסק לא אני ב. אביב!

 שנרצח, המשפחה בן של לזיכרו שנערכה היתולית טניס בתחרות נכחה 1ן1ד 7111^1111
111 1 .1 11 1 /1 /1 שנמשך המישחק הכנסות (קווינס). היילס פארסט במגרשי קנדי, רוברט 11

 (מימיו), הופמן דסטין הקולנוע שחקני גם היו המשתתפים כשבין צופים אלף ו2 של קהל לפני שעות שש
 עבור לקרן שנתרמו דולר אלף 150ב־ הסתכמו (משמאל), רוברטסון וקליף (במרכז) הוסטון צ׳רלטון

 המועמד של אשתו שרייבר, יונים קנדי, לבית האחיות שתי נראות התחתונה בתמונה עניים. ילדים
קנדי. טך אחיהם לידן, לאופולד. פיטר השחקן של אשתו לאופולד, ופמלה שרייבר סרג׳נט נשיא לסגן

 יהיה הלהקה מריקודי שאחד
 הסכימה הלהקה הנהלת הורה.

 ווי־ גרבר בילו שבוע ובמשך
ה בהוראת הקרח על שינסקי
 חטפו הם התוצאה: ריקוד.
שפעת.

 הושמעה אמנותית מחאה 9
ה סיפור של הבכורה בהצגת
 עודד של בבימויו פילגש
לק בצוותא. שנערכה כארי

 שנמשכה ההצגה סיום ראת
 שאלה בלילה, 12 לשעה עד

 ״מה הבמה: על הדמויות אחת
 נשמעה אז י״ כאן עושה אני

 :הצופים קהל מקרב צעקה
 אני מה יודע לא אני ״באמת

מר זה היה כאן?״ עושה עוד
באוניבר לתיאטרון החוג כז

 דו״ יונתן תל־אביב, סיטת
 בקול־רם שהביע כוסרפקי,

המחזה. על דעתו את

 חודשים לכמה אחת 9
 האפר המבקרת עליה מעוררת

ה הארץ, עיתון של נותית  הד
ה אחד של זעמו את כרטס,
ה הקורבן בישראל. יוצרים
ש גפן, יהונתן - אחרון

 מחזה על הדה של ביקורתה
 לפני שהוצג שלו, הטלוויזיה
במיו חריפה היתה שבועיים,

 קטלה הדה כי טוען גפן חד.
 :אישית טינה בגלל מחזהו את
כתב ■שכאשר משוכנעת היא

 ״מה הפיזמון מילות את בשעתו
הת הוא י״ לוין גברת לך יש

 מכחיש שהוא דבר אליה, כוון
 השתמש השבוע תוקף. בכל

במע השבועי במדורו יהונתן
ש בני להרה להחזיר כדי ריב
מ קטע ציטט הוא שלה. קד.

 קשת בריבעון שכתבה סיפור
 :וכתב שנים, שלוש לפני
 האיום הסיפור מן קטע ״זהו

מי כל בחיי... שקראתי ביותר
 על־ידי נכתבה זה בסיפור לה

 יפ־0 מבקרת היום בושם, הדה
טלווי אופנה, תיאטרון, רות,
ו ריהוט בידור, קולנוע, זיה,

 שמישהו תקווה אני עציצים.
 ב־ הזה הזבל את פעם יתסרט

יש שידורי תיאטרון מיסגרת
מה יראו שכולם כדי ראל,

ו אמיתית גראפומנית אשפה
 צומחת ספרותי תיסכול מאיזה

 והקאנונית האישית השינאה
שלה.״

השבוע פסוקי
 משה שר־הכיטחון +

 נשות בפני בהרצאתו דיין,
 ״אני עובדות: אמהות אירגון
החודש.״ מיצרך

 ההסתדרות מזב״ד *
קי בכנס כן־אהרון, יצחק
סעודה מדינת ״אנו : בוצים
סעד.״ ממדינת יותר
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