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׳111 גאודה את אימצו

 השחקנית של חודשים השלושה בן בנם
 את החל שמר, דן הבמה ומנהל גרוטס אתי

 הריונה בתקופת ששיחקה אמו בבטן עוד שלו הקולנועית הקאריירה
 של בתפקיד קזבלן, בסרט לשחק אורן ממשיך עתה סלמוניקו. בסרט
 על התינוק שומר אמיתי, לשחקן כיאה ברית־ימילה. לו שעושים תינוק
בנות. לשלוש אב שהוא גולן, מנחם הסרט במאי עם טובים יחסים

 גולדה ראש־הממשלד,' 8׳
ש אחרי מאוד, כעסה מאיר

בטלווי לחדשות במבט חזתה
נאו את בזמנו שסיקר זיה
הני הקשיים על בכנסת מה

 ברית-המוע- יהודי בפני צבים
 לארץ. לעלות הרוצים צות

ה מליאת היתה נאמה, כאשר
מל כמעט כרגיל, שלא כנסת,

 לחדשות במבט ואילו אה.
 כשהוא הכנסת אולם את הראו
 איתה הראיון לפני ריק. כמעט
 גולדה התלוננה העצמאות, ביום
 ״אתם הטלוויזיה: אנשי בפני

 כשנאמתי הנה, נגדנו! הולכים
 אולם הראתם מלא, היה והאולם

 התנצלו הטלוויזיה אנשי ריק.״
 באולם כי לה, והסבירו בפניה

 אחת מצלמה רק מוצבת הכנסת
מופ חשוב, נאום שיש ובזמן

 הנואם. אל רק המצלמה נית
 דבריו, את מסיים שהוא אחרי

 ובעריכה האולם, את מצלמים
ב הכללי המראה את משלבים

 של בנאומה גם הנואם. דברי
ש ברגע אך כך, נהגו גולדה

 הח״כים רוב מיהרו סיימה, היא
האולם. את לעזוב

תע של הפתיחה בטקס 8
 לשנת והמשק התעשייה רוכת

 בגני־התערוכה, הנערך הכ״ה,
 עיריית ראש הבמה על נכחו
 רמינוכיץ, יהושע ת״א

 קציר, אפריים המדינה נשיא
ישע ישראל הכנסת יו״ר
 שר־המיסחר־וד,תעשייה יהו,

 ושר-האוצר גר־לב חיים
 כועס שישב ספיר פיגחס

 בקצה הבמה, על מקומו בגלל
 ב־ נזף הטקס אחרי השולחן.

 אלכד אלישע היריד מנכ״ל
 אבוא לא יותר ״אני :גור

 שלך!״ לטקסים
^ _

איר לא־נעימה תקרית ■
 באחד גם ספיר לפינחס עה

 היה הכלכלית. הוועידה מדיוני
 של לוועידה שליחו כאשר זה

 ד־רוטשילד, אדמונד הברון
 בו נאום נשא פרר, פרגסואה

ש הכלכלי המישטר את התקיף
המר — בישראל ספיר הנהיג

ה ספיר, מחו״ל. משקיעים תיע
 להזכיר כאלה במיקרים רגיל

 ההנאה טובות את למקטרגים
ו ממקומו קם ממנו, שקיבלו

מכיר ״אני פדר: לעבר צעק

 יותיר עליך יודע אני אותך!
 לא פרר חושב!״ שאתה ממה

 את לחץ לספיר, ניגש ניבהל,
 אני מאוד, ״נעים ואמר: ידו,

 לשני ואב נשוי פרד, פרנסואה
 פרצו באולם הנוכחים ילדים.״
 נבוך נראה וספיר בצחוק
ביותר.
 של האמיתית הגיבורה 8

ה שנערכה הכלכלית הוועידה
גאו השחקנית היתד. שבוע,

 נפגשה היא כאשר ;וני. לה
המרכ מהדמויות שתיים עם

 איל בוועידה, שהשתתפו זיות
המ ואיל פישר מקם הנפט

 החלה פורר, הנרי כוניות
 תכד עברם, את לקרוא גאולה

חרו שהם כפי ומזלם מתיהם
 השניים ידיהם. בכפות טים

 שבהבחנותיה, ׳מהדיוק נדהמו
 תקופת בכל לאמצה החליטו
בארץ. שהותם

 מליאת של בישיבה 8!
 יו סר עם השידור רשות
 הבי.בי.סי. מנהל שהיה גדין,

 של הזמנתו על־פי לארץ ובא
 כדי אלון יגאל .שר־החינוך

נש התוכניות, בשיפור לייעץ
 המשתתפים, על־ידי גרין אל

 משהו לומר יכול הוא האם
ומ מהטלוויזיה מהתרשמותו

״השר :גרין השיב הרדיו.
 לו חייב אני אותי, הזמין

 מלבד לו. אענה ואני תשובה
 ממני ביקשו לא הרדיו על זאת,

׳מנקו יוצא אני לכן חוות־דעת,
בסדר.״ שהרדיו הנחה דת
 הבנייה חברת עובדי 8׳

 שעבר בשבוע עבדו פאן־לון,
ה בעל :הסיבה מטורפים. כמו

 היהודי־בריטי המיליונר חברה,
 לארץ הגיע שטרן, ויליאם
ב אך שעבר, השבוע בתחילת

 החברה, למישרדי לגישת מקום
 ל״י, מיליון 60כ־ השקיע בה

 הוועידה בדיוני לשבת העדיף
 על־ידי נשאל כאשר הכלכלית.

 לבקר, יבוא מתי החברה, מנהלי
ה זמן.״ לי ״כשיהיה השיב:

ית מתי ידעו שלא מנהלים,
 עשו להציץ, לבוא לבוס חשק
 לא* בקצב ועבדו כלילות ימים
רגיל.
 עברו מתח רגעי כמה 8!

 של מישרדו עובדי על השבוע
 אלוף הים, חיל מפקד שהיה מי

המנהל בן״נון, יוחאי (מיל.)

ואג ימים לחקר חברה עתה
 חבילה הגיעה למישרד מים.

 בן- ליוחאי המופנית ארוזה
 יהיה השולח ששם מבלי נון,

 שקיבלה העובדת עליה. רשום
 הזמינה נבהלה, החבילה את

בזהי שפירק מישטרה חבלן
 בתוכה וגילה המעטפה את רות

 כפירסומת שנשלחה מכתביה
הבנקים. אחד על־ידי

 לראשות גח״ל מועמד 8^
 (׳מיל.) אלוף תל־אביב, עיריית
מנ להט, ״),(״צ׳יץ שלמה

 שלו הבחירות מלחמת את הל
 החל ציץ׳ אמריקאית. בשיטה

 בתל־אביב, לבית מבית עובר
 עצמו מציג בדלתות, מצלצל

ידי את לוחץ האזרחים, בפני
 בעיות, להם ויש ובמידה הם

אותן. ורושם להן מאזין

 שבועות שלושה לפני 8
ה של בביתו הטלפון צילצל

 מבעלי גדרנו מרקו תעשיין
 ״שלום. :דובק בית־החרושת

 שמענו מגלי־צה״ל. מדברים
ואנח וגדול יפה בית לד שיש

להש לנו שתרשה מבקשים נו
 הפתעה מסיבת בשביל בו תמש

 המטלפנת הנדל.״ להלנה
 שיחד שושני, בתיה היתד,

 קורן, (אבי) אבינועם עם
מסי הרדיו תוכנית את עורכת

 ואבי בתיה יום־הולדת. בת
ובמ ממינהגם לחרוג החליטו

 במוע־ המסיבה את לקיים קום
ב אותה לקיים — דון־לילה

 לא שבז׳רנו למרות פרטי. בית
 ולמרות המשתתפים, את הכיר

התשי בחודש עדנה שאשתו

ה את לנדב הסכים הוא עי,
ה לצורך באפקה שלו ווילה

בע את שפתרו אחרי מסיבה.
ה לצמד נשארה המקום, יית

 הלנה :נוספה בעיה עורכים
ה על דבר ידעד, שלא הנדל,

ה את לעזור התכוננה מסיבה,
התוכ הקלטת לפני יום ארץ
להיש אותר. לשכניו כדי נית.
 אמר קורן, אבי אליה פנה אר,
ש השירים של שההקלטות לה

 לא משוררים שירי בערב שרה
 להקליט צריכה והיא הצליחו

הוב נשארה, הלנה שוב. אותם
שהוקל למסיבה, במפתיע אה
וש וחצי, שעתיים במשך טה

ש לפני שודר הראשון חלק
ישוד החלקים שני שאר בוע,

הקרובים. בשבועות רו

הז עמדה מביך במצב 8׳
כא ליבנת, שולמית מרת
לנשים בבית־כלא הופיעה שר

 לפני פרוצות: דיירותיו שרוב
 והמר־ הקוקו השיר את ששרה

רא של החלוצות שנושאו פן,
 ל־ הזמרת סיפרה המאה׳ שית

שייב החלוצות על מאזינות
 אז בכביש. ועבדו ביצות שו

 ״מה, מהקהל: קריאה נשמעה
 לאחר ז״ בכביש עבדו אז כבר
 פרצו מביכה, דומייה של רגע
בצחוק. הנוכחות כל

 טוב רצון של שגריר 8!
בדמו למדינת־ישראל קם חדש

 מקאר■ פול החיפושית של תו
עם לאחרונה המופיע תני,

 חובש כשהוא כנפים, להקתו
ישראלי. טמבל כובע

הב :מתנה מבטלה קיבלה ותיקי באילת, האדום הסלע במלון ארחו
 חתם הבעל באילת. שייערכו לפחות יסי־שנה 25 לעוד חתומה טחה

 לתת מתחייבת שהיא מצידה הוסיפה המלון והנהלת החוזה על
בבית־מלון. ירח־דבש של מיוחד טיפול ימי־שנה באותם לשניים

אבל... צחוק. צחוק.
לחסד״. או ״לשבת : מתלבטת גולדה •

!וחלילה פנחס : ליורש האופוזיציה תגובת •

ומשם. מפ״ם ז הקליטה למישרד מנכ״ל משיגים איפה •

השער־וריה. מי :ווטרגייט • ־־*י

 הליגה עם נעשה מה הכוח. שולט לכדורגל בליגה •
ז הערבית

 לשוק נחדור מתי האירופי. לשוק כבר חודרים אנו •
ז הכרמל

 כיום סרן, באשדוד משל פעם !משתנה שהזמן איך •
שם. מסתדר לא רמטכ״ל גם

!המתח אבל החשמל. בחברת זרם יש תמיד לא •

1 קמח תמיד לא — בגורן תורה לנו יש •

למיל. ייכון בשלום, הרוצה :במערך •

 יש לאחרים פקוחה. עינו הגדול האח :במצריים י•
גרענת.

המצרים. בין סאדאת נמצא לשילטון עלייתו מיום •

ואפרים. אפרים של מידה בו נהגו :נבון יצחק על עוד •

יגאל. שאלון שמע הוא 1 יצחק בן־אהרון מדוע י•

ת עבור שדורש מי : רופא־שיניים • א צ  שכר שורש הו
בריבוע.
קומה. שיעור בעל מיליונר :קבלן •

ה פנויות, הנערות :בארץ נערות־הטלפון שערוריית !•
תפוסים. קווים

לביאליק. הרצל אמר עוד, ואפסי אני <•

לוז ה הווו דהז


