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 שנערכה במסיבת־הקוקטייל יגלום, רעיה העולמית, ויצ״ו
 למעון אבן־הפינה הנחת לכבוד בתל־אביב השבוע

הברונית. שם על בירושלים נווה־יעקב בשכונת ויצ״ו

״^,ר= דה־ווטשילד אדמונד
 הוותיק, ידידו עם לבבית בשיחה אבותיו, של לישראל הידידות רת

 את פרס שמעון הזמין הקוקטייל מסיבת לאחר פרם. שמעון
המסיבה. להמשך הביתה, אליו ורעייתו דה־רוטשילד הברון

ה עם במסיבה מתחבקתדיין רחל
מאנגליה. זיו מרכוס לורד

 ממנו נבצר כי על משה, בעלה בשם התנצלה רחל
 הבטיחה אך הצפוני, בגבול עיסוקיו בגלל להגיע,

ייפתח. כאשר המעון את יבקר דיין ׳משה כי

 אחר־כך, רק והסתלק. הסמיק
 צעק, מי על לידלין כשנודע

 סליחתו את לבקש הלך נבהל,
כרמל. של

 תל־אביב עיריית ראש ■
 לא להט (״צ׳יץ׳״) שדמה

ה קפדנותו את עדיין שכח
 ערב לברך׳ שבא בעת צבאית.

 הרמטכ״ל את יום־העצמאות,
 (״מוטה״) מרדכי רב־אלוף

 מי׳שמר־כבוד צ׳יץ׳ סקר כדר,
 המטכ״ל. מחיילי מורכב שהיה
 צ׳יץ׳ אליו קרא המיסדר לאחר

 לו והעיר מפקד־הבסיס, את
החיי של הופעתם לגבי הערות

 בסיסדר־הכבוד שניצבו לים
לכבודו.

 דיוני על דעתו את ■
 ח״כ שהיה מי הביע מיפלגתו

 מר״ ארץ־ישראל-השלימה ואיש
 לפת סורקים סורקים. דכי

 מפא״י, מצעירות אחת את
 לה נשק ויגודסקי, ג׳ודי

ו הרבה, להפתעתה ■בחוזקה,
 טוב הכי הדבר ״זה : קרא

ה במיפלגה לעשות שאפשר
!״ זאת

 ח״כ של נאומו בעת 0
לאחר מיד שנאם ברעם, משה
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 הדוגמנית דן, ורדה בפירנצה. ונמצא חיהוצוג פיטר
דן, אורי העיתונאי של אשתו שהיא

 ברחוב שם פוגשת היא מי ואת בתצוגה, להופיע כדי לפירנצה באה
 עזב שפיטר מסתבר ישראל. של 1 מס׳ צלס־האופנה פיטר, את לא אס
 רצה שם האיטלקית, בעיר והתיישב שנים ׳שלוש לפני הארץ את

 היסטוריה ולמד שונות בעבודות עסק הוא אחר. במיקצוע לעבוד
בצילומי־אופנה. עוסק הוא ועכשיו לידיו, חזרה המצלמה אולם ואמנות.
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 הבעלים ואחד העורך מוזס, נוח עם התחבקה קן,
 ״זהו :אותו לסובבים שאמר אחרונות, ידיעות של

 הכפול, הלוח מופיע כידוע, האמיתי.״ הכפול הלוח
אחרונות. ידיעות בעיתון וגס הארץ בעיתון גם
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 צבי הד״ר שר״האוצר, סגן שהיה מי נפט׳ נתיבי
 האורחים, אחד על־ידי פרידמן כשנשאל דינשטיין.

 :השיב הנפט, מפרשת הידוע, הפרידמן הוא אס
נגדי?״ משהו לך יש הידיעה. בהא הפרידמן ״אני

עי ראש השמיע ספיר, פינחס
 אלמוגי יוסף חיפה ריית

 ברעם, על לעגניות הערות
 הצירים כל של צחוקם לקול

 ברעם, של בנו סביבו. שישבו
 מראשי אחד כרעם, עוזי

 בקירבת שישב העבודה, צעירי
 אביו, להגנת יצא לא אלמוגי,

 כדי. אחר למקום לעבור ביכר
 את משמיצים איך לשמוע לא

אביו.

 שהיה מי הכהן, דויד ■
 הססגוניים מחברי-הכנסת אחד

 ועדת־ ויו״ר מפא״י של ביותר
 הביע הכנסת, של החוץ־והבטחון

 כל על השלילית דעתו את
 התנפל הכהן המיפלגה. צעירי

 הכיר אם בין צעיר, כל על
 במים־ נמצא ,אשר לא או אותו

 ישיבת בעת האוהל בית דרונות
 :עליו וצעק העבודה, מרכז
 יוסי כמו אתה אז צעיר, ״אתה

!״דבר שום שווה לא שריד,

■  בין נערך ער ויכוח :
 מרכז ויו״ר חולון עיריית ראש

איי■ פנחס המקומי השילטון

ההס של והרב חה״כ לבין לון
 בשאלה הכהן, מנחם תדרות

 בחירות להכין יקח זמן כמה
 העבודה. מיפלגת בתוך פנקמיות

 הבחירות להכנת כי טען איילון
 לפחות, שנים חמש דרושות

 דרושות כי טען הכהן ואילו
 :איילון לו השיב שנים. 10 לכך
 הכוחות לכל עם לך, ״אם

 10 יקח מאחוריך, העומדים
שנה.״ 15 יקח זה לנו אז שנים,

 ז׳בו־ זאב היה מי ■
סוב גנרל כמובן: טינסקי?

 סובייטי, דיפלומט או ייטי,
 של האמיתי שמו היה זה ואולי
ה לאחת התשובות אלה לנין.

 פלסטיני חוקר שהציג שאלות
סטו למאות זאיס אניס בשם

וביי קאהיר במיכללות דנטים
 בקיאותם על לעמוד כדי רות,

 תשובות הפלסטינית. בבעייה
 בטרכז שפורסם במחקר, אחרות

 בביירות: פלסטיניים לעיונייס
 בחברון; נמצא המערבי הכותל
יש אטומי מיפעל היא הבימה

 מועדון- היא הכנסת ; ראלי
אבנרי אורי ישראלי; קצינים

 סופר או כושי, סופר הוא
 לא הסטודנטים יהודי־צרפתי.

 משה בין להבחין מסוגלים היו
ה  ומושגיהם צ׳י־מין, והד פנ
 ישראל אוכלוסיית גודל לגבי
מיליון. 10ו־ אלף 300 בין נעו

 היתד, רבה עבודה 0
 פרס שימעון לשר-התעמולה

 בפסטיבל־הזמר, שהופיע בעת
 יום־העצמאות. במוצאי שנערך

 רשות־ מנכ״ל ליד ישב פרס
 עד דיכני, יצחק השידור,

 למקום הגיע המופע שבאמצע
 עיריית ראש קוללן, טדי

 גי הברון ליוו אותו ירושלים,
 ליב- ורעייתו. דה־רוטשידד

 לאורחים ומקומו את פינה ני
נא שהיה פרם, ליד שהתיישבו

המו כל משך להם לתרגם לץ
ה השירים. מילות כל את פע

 הזמן כל ערך רוטשילד ברון
 ובין הפסטיבל בין השוואות

ש וטען בפאריס, אולימפיה
ב מקבל אינו הישראלי הקהל

השי את סוערות די תשואות
 המופיעים האומנים ואת רים

מולו.
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