
4  של אשתו על אסרה אבן סח׳
לארץ לבוא *ץ1ד* השגריר

איר אחר !מסוג תקלה 0
 הקאריי־ בתחילת לרבין עה
 בא הוא שלו: הדיפלומאטית רה

 להגיש לבית־הלבן, לראשוגה
 אר־ לנשיא כתב־האמנתו את

 דד הטכס בתום צות־הברית.
 קסט*״ :מסיבה :נערכה רישמי

כ1 :הביו, ׳משקאות. הוגשו בה
 בסיגריה, סיגריה הצית דרכו׳

 מיש- באיש לפתע שהבחין עד
ש ארגוב, שלמה רד־החוץ

רו כשהוא !מעמה באותו נכח
 ובידיו, ובעיניו בבהלה לו מז

 הבין הסיגריות. לעבר ומצביע
ב לעשן אסור כי ׳תחילה סבר

 הצביע אז אבל הנשיא. מעמד
ו השטיח, לעבר בידו ארגוב

 הדעת בהיסח כי הבחין הבין
 מהסיגריות אחת ברגלו כיבה

השטיח. על שעישן,

 האמריקאי העיתונאי ■1
ה מבכירי אחד זיון, סידני
 טיימס, ניו־יורק של כתבים
 לכתוב כדי בארץ עתה שוהה
 ביקר השבוע ישראל. על ספר

 ודוס פרדריקה של במועדון
ארו בשיחה ושקע ביפו, סגל

הפו הבעיות על דוב עם כה
 הידוע סגל. ישראל. של ליטיות
 ביותר הקרובים מידידיו כאחד

 דויד המודח הרמטכ״ל של
 לזיון סיפר אלעזר, (״דדו״)

 ל- לדעתו, שעשו, העוול על
שיר, זיון כתב במקום בו דדו.

 להגיע וכדי המ״ם, את להדיח
לה צריך הייתי מ״פ, לדרגת

 אחת פעם רק המ״פ. את דיח
 היה זה בקלות. בדרגה עליתי
והונ אלוף, כבר הייתי כאשר

 :תת- :הדשה דרגה בצה״ל הגה
 כל עלו מכך כתוצאה אלוף.

 של מדרגה אוטומטית האלופים
 לדרגת שני־כוכבים בעל גנרל
כוכבים.״ שלושה בעל גנרל

 נשות בין מאבק על 0
ה לספר ידעו הדיפלומטים

 ןמישרד־ במיסדרונות שבוע
 השגריר הודיע כאשר החוץ.

 עומד הוא כי דיניץ שימחה
 ויוו* רעייתו את עימו להביא

 בעת ללוותו כדי לארץ יאן
 קיסיג■ הנרי פני את שיקבל

רע אכן, פחי התרגזה ג׳ר,
 ש־ ודאגה שיר־החוץ, של ייתו

 לדיניץ ישלח מישרדשזחוץ
 עמו להביא עליו האוסר מיברק

לאנ הסבירה סוזי רעייתו. את
הת והסברה מישרד־החוץ, שי

 שר־ אשת כי דעתם, על קבל
 להיות צריכה הישראלי החוץ

 פני את שתקבל היחידה האשד,
 די- האמריקאי. שר־החוץ אשת

 של מהמיברק התעלם ניץ
רעיי את הביא מישרד־החוץ,

עימו. תו

השבוע שנערכה בשיחה 0!

 במסיבה אורח היה אהבה״, ״סיפור מחברסיגל אוץ־
ערב זיכרוני, מירי של בדירתה שנערכה

ם. חמישה בן ביקור בתום הארץ, את צאתו מי  שהצהיר סיגל, י
ת במסיבה מצא ישראלית, כלה לו לחפש בא כי בואו עם  נערת־ א

 ערה, בשיחה עימה ששקע לאחר רק אלמגור. גילה חלומותיו,
ק בעלה, את גילה בפניו הציגה  אגמון, (״יענק׳לה״) יעקב המפי
ס בלית״ברירה, נאלץ, וסיגל כלה. ללא לארצו חזרה לטו

ה הפוליטי המצב את הסוקר
 אגרנט, ועדת אחרי פנימי

דדו. את ■והמשמח

 קיבלתי לא פעם ״אף 0!
 התוודה בקלות,״ מינוי איזשהו
 שרון. אריק (מיל.) האלוף

צריך הייתי למ״מ, להיות ״כדי

סי צעירים, לזוגות שיכון על
 (״ליובה״) אריה ח״כ פר

אב  בעיית נפתרה כיצד אלי
 כשהיו אחיו, ושל שלו השיכון

 ״הורי ליובה: סיפר צעירים.
 אנו בו שלנו, הבית את בנו

 קרל ברחוב היום, עד גרים
הקטנה, תל־אביב במרכז נטר

 התחתן, כשאחי שנה. 48 לפני
 בה וגר שנייה קומה פנה הוא
 נישאה, כשאחותי רעייתו. עם

 שלישית, קומה בנו ובעלה היא
 כשאני ומתגוררים, הם ושם

עליו הגג, את קיבלתי נישאתי,

שפירא. עמיקם תל-אביב
ו ארצי־האב אל פנה שפירא
 בנו על להשפיע ממנו ביקש

״זו תל־אביב. על שיר לכתוב
 ביותר הטובה הפירסומת הי

בה, לזכות יכולה שתל־אביב

ו כהוגן, האחרון בקיץ תזף 1
לא ביקש, כבן־המיזרח, ניראה

 והמכס, הדרכונים ביקורת חר
 עלייתו לפני מועטות שניות
לשירותים. לגשת החונה, למטוס

חז־ לעבור צריך היה כך לשם

מצטיין, גולף ושחקן כדורגל כשחקן הידוע בישראל, ארצות״הברית שגרירקיטינג קנת
ת הכדורסל שקבוצת בעת לו. רב ידו בכדורסל גם כי הוכיח קאי  האמרי

טינג את חבריה הזמינו בארץ, ביקרה אשפי־הרלם את קי  פלד, ישראל הד״ר רמת־גן עיריית ראש ו
ם צה״ל פצועי את עימם לבקר  בתל־השומר. שיבא על־שם שבבית״החולים במרכז״השיקום הנמצאי

ת הקבוצה קאי  אשפי־הרלם במצלמת״קולנוע. צולם אשר מופע״ראווה הפצועים בפני ערכה האמרי
מו חדת קרן הקי ם לטובת מיו הם תל־השומר, בית־החולי  הסרט והצגת מופעים בעזרת מתכוונים, ו
טינג הפצועים. למען רבים כספים בארצות״הברית לגייס בבית״החולים, שצולם  על״ידי התבקש קי

סה לסל, לקלוע שחקני״הכדורסל א. אולם — ני ם השחקנים החטי קאיי ר לו הורו האמרי  את להסי
ת מעליו הפשיטו לסרב, שהספיק ולפני שלו, החליפה מיקטורן בול. קלע הוא הפעם המיקטורן. א

 שם לי בניתי חדר־בביסד״ היד■
 ואנחנו חרביעית, בקומד■ דירה,
חיום.״ עד שם גרים

הברונית כי מסתבר 0!
דה־רוטשילד, מארי אלן

 בעלה, עם בארץ עתה המבקרת
 דה־רוטשילד, גי הברון

ה ביותר. סובלנית רעייה היא
 לעצמם בנו דה־רוטשילד זוג

 ה- סשמנת־היוקדה פאר דירת
 מישכנות־שאננים. ירושלמית

 הדירה של הראשונה בקומה
 ״׳חדר-הרוו- הקרוי תדר, נמצא
 אליו הכניסה גי. של קים״,

ה בעלה זרק לברונית, אסורה
בו. להשתמש רשאי ברון

 לכתיבת מיוחדת הזמנה 0!
יצ שעבר בשבוע קיבל שיר,
 עי- מועצת חבר ארצי, חק

 הזמר של ואביו ריית־תל-אביב
עיריית מדובר ארצי, שלמה

 תל־אביבי,״ ג׳ומילי כזה מין
המופתע. לארצי שפירא הסביר

 על ביותר חיובית דיעה 0
ב הביע הסיעתית המישמעת

 ארי־ יורם ח״כ שעבר שבוע
 בתוכנית־ הליכוד, מסיעת דור

 הייד־ — הקהל דעת הרדיו
 ארידור אמר רדיופוני. פארק

 ״כשחבר־כנ־ תוכנית: באותה
 לפי סיעתו, נגד מצביע סת

 נגדו יוצאת וסיעתו מצפונו,
 שחבר- סימן זה אין כך, על

 המצפון את איבד הנ״ל הכנסת
ה את איבדה שהסיעה אלא —

הצ לא אגב, ארידור, מצפון.״
סיעתו. נגד מעולם ביע
 אירע לא־נעים מיקרה 0י

בי התל־אביבי לעורך־חדין  צ
לע שהתכונן בעת לידסקי,

 בנמל בי־אי-איי מטוס על לות
 כדי בלונדון, ■היתרו התעופה

שהש לידסקי, לארץ. לחזור

 דבר הביקורת, דוכני יאת רה
 אנשי־הביט־ חשד את שעורר

 ללידסקי המתינו הם בנמל. חון
 ערכו מהשירותים, היציאה ליד

 מפשיטים כשהם חיפוש עליו
לעורו. עד אותו

 ייטע■ לעורך־הדין ואילו 0
 עוד מקרה אירע לזיט, ייהו
 אלא בלונדון לא נעים, פחות

 מישפט ניהל לויט בבאר־שפע.
 אישה יצג בו ומייגע, ארוך

 מרופא-שי- פיצויים שתבעה
 לשונה את חתך כי על ניים,
 לאחר בשיניה. שטיפל בעת

 באורך דיונים של רבות שעות
 את לויט יצא ובמבנה, הלשון

 למיסעדה ונכנס בית־המישפט
 צהריים. ארוחת לאכול סמוכה

 י<ש ״מה המלצר: את כששאל
ה לו השיב היום?״ לאכול

 מצויי- לשון לנו ״יש מלצר:
 עזה, בחילה נתקף לויט נת.״
במהירות. המיסעדד. את ועזב

191411 הזה העולם


