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אמר ל״•״, 8 עולה סוכר ״קילו
רובינשטיין אמנון פרופסור

שהת הממשלה בישיבת 01
הוע מיספר, ימים לפני קיימה

הו בה לסדר־היום, הצעה לתה
 המגישים שרים על לאסור צע

ה תוכן את לפרסם שאילתות
 לא ובעיקר ברבים, שאילתות

יום כעבור העיתונים. גבי מעל

 בנו שהוא רובינשטיין, פסור
 גילם מה מאד, עשיר קבלן של
 השיב רובינשטיין ילדיו. של
הצ אך בגילים, בטוח אינו כי

ה בתו כי להיזכר לבסוף ליח
 חמישית תלמידת היא בכירה
בכיתה לומד בנו ואילו תיכון,

ה רווחת העירייה בהוגי מן.
לפ בניגוד הפעם, כי שמועה

 המיכרז הרי הקודמות, עמים
ה למי׳שרת העירייה שהוציאה

 קולק טדי וכי אמיתי, הוא דובר
 למצוא באמת־ובתמים מתקשה

ליהב. ממלא־מקום
 התברר שעבר בשבוע 8!
ה המרכז מיפלגת אנשי כי

ה לפורענות. מועדים חופשי
ה סיעת ומזכיר החדש דובר
 איתן בכנסת, החופשי מרכז

 למזכירת הציע לווינשטיין,
 דסה, אנה בכנסת, הסיעה
 לתל־אביב. מירושלים טרמפ

 ביציאה להזמנה. נענתה אנה
תאו לשניים אירעה מירושלים

 לווינשטיין של כשמכוניתו נה,
 מכונית עם חזיתית התנגשה

אי נהגה ואשר ממול, שבאה
אי ריכבו. על השליטה את בד
ב חזקות מהלומות ספג תן

 רתוקה עדיין אנה ואילו חזה,
ברא שנפגעה לאחר למיטתה,

וברגלה. שה
מראשי אוחיון, אליהו !■

נזכר בישראל אליאנס הנהלת

 נשאר תמיד הוא כיצד השבוע
 הידוע. תיאבונו למרות רזה,
 משתמש אינו כי גילה נהיר

 שבין המרחק את וכי במכונית,
 לבין תל־אביב שבצפון ביתו

 מונטיפיורי, שברחוב מישרדו
 מדי- ללכת נוהג הוא בדרומה,

וחזור. הלוך ברגל, יום
 תל-אביב עיריית גיזבר ₪

 החל שטיינמן, יוסי המזוקן,
לרא באדיקות לאחרונה מטיף

דראס לקיצוצים העירייה, שי
 ניראה השבוע בתקציב. טיים
 במייוחד. קצר זקן עם יוסי

 נחום מועצת-העיר, חבר שאלו
 לתת החלטת קרה, ״מה :רז

 קיצוצים על־ידי אישית דוגמה
״1 בזקנך
 גור, אילנה הפסלת ;■

 בארצות־הברית, המתגוררת
 של במוסך־החנייה מחזיקה

 מדגם מכונית הילטון מלון
 אלף 250כ־ ששווייה נזוצדס,

 מימי באחד ישראליות לירות
 אילנה עצרה. שעבר השבוע

 בפית- המפוארת מכוניתה את
כ חיפאי. בית־מרקחת של חו

הדוג עם ביחד היפהפייה הדוגמניתדוזסקי סאון
 אשתו (מימין) דיסנצ׳יק בתיה מנית

 ההודו־סינית הארוחה אורחות תיו דיסנצ׳יק, עידו העיתונאי. של
 שמעוני חביב ״את״ השבועון של המודעות מחלקת ראש שערכו
 בתם חולדת לכבוד שברמת״השרון. חיפה בביתם ציפי, ואשתו

אמה. של המשגשג הבוטיק שם על הקרוייה קארין, השלישית

 במדורה כולו הסיפור הופיע
ה העיתונאית של ר רד, מי אכ

ה בחוגי אחרונות. בידיעות
שהס מי כי מתלוצצים, כנסת

 לעיתונאית הידיעה את ביר
שר־ההסברה, אלא היה לא

יריב. אהרון

 לעיתון־ שהעניק בראיון <■
 פרופסור השבוע הוכיח נשים

 מראשי רובינשטיין, אמנון
 בקיא אינו כי שינוי, תנועת
 בסל־הקניות במתרחש ביותר

כ הישראלית. עקרת־הבית של
 כמה המראיינת על-ידי שנשאל

 ״שמד :השיב סוכר, קילו עולה
כש ונדהם הקילו,״ לירות גה

 על המראיינת אותו העמידה
 של מחירו כי ואמרה טעותו

 שעורר מחיר — סוכר קילו
סע ספורים שבועות לפני אך
הישרא הציבור בקרב עזה רה
בלבד. לירות ישש הוא — לי

■ פרו ראיון.נשאל באותו י

 ואמר התנצל, לאחר־מכן ד.
ה בעניין מאוד חלש הוא כי

 רע הוא וכי ילדיו, של גילים
 לאסיפות- הנוגע בכל מאד

הורים.

 המראיינת לו כשהזכירה 8'
 ב־ בזמנו שכתב במאמר, כי

 רבים, הדים ושעורר חארץ
ש ורמאי, גנב הוא כי הצהיר
 כל כמו מם־ההכנסה את מרמה

רובינ לה השיב הפרופסורים,
 את רימה לא בעצם כי שטיין

 ניסח וכי מעולם, מס־ההכנסה
 הוא לזעזע. במטרה המאמר את

 רכב, קצובת על ויתר כי הודה
 יצטרך שלא כדי אך־ורק
 דו״ח למם־ההכנסה להגיש
הוצאות. על מזוייף

עי דובר של מקומו את 8
 יונה הפורש, ירושלים ריית

ה זמני באופן תפש יהב,
קו־ טדי מאנשי הקודם, דובר
גרום■ (״איצ׳ו״) יצחק לק,

״ שפירא ורוד אוחנה הנוי
 סיום את נשותיהם, בחברת לחגוג יכלו סלומוניקו,״ טוב ״יהיה

 בתמונה .״77 ב״מועדון שנערכה במסיבה הסרט, של הצילומים
 שהיא שפירא, של אשתו דליה, בחברת (מימין) אוחנה נראה

הנרי. של אשתו לצד נראה שפירא גביזון. השופט של בתו

 חיתה ונועה, יעל בנותיה שתי בחברתשני שושיק
 למסיבת שהגיעו הספורים האמנים בין

 שהוזמנה שושיק, שלו. ב״פיאנו־בר״ ניצחון רפי שערך ילדי״האמנים
 ברצון, נעתרה הילדים, בפני ולהופיע הבמה על לעלות רפי על״ידי

 לאמן להרשות שסירבו בנותיה, מצד נמרצת בהתנגדות נתקלה אך
 ואינן בכוח בחצאיתה אוחזות כשהן הילדים, חבריהן את לשעשע
 הקטנה, נועה הודתה מופיעה,״ כשאמא מתביישת ״אני מרפות.

הבמה. על לעלות לאמה מרשה אינה מדוע נשאלה כאשר

ב כי במסיבת־רעים, השבוע,
 איש־הרוח בארץ שביקר עת

 רנה הצרפתי והפוליטיקאי
 בית־ספר קריאת לרגל קסן,

ה הצליח שמו, על בירושלים
 את להריץ 87דד בן ישיש

מ נפלו כולם כי עד מלוויו,
 שהיה עצמו, לקסן פרט רגליהם
 האחרים כל לפני קום משכים
הקט בשעות רק לישון והולך

הלילה. של נות
תמ האחרונים ׳בחודשים 8

 יואל העיתונאי של ידידיו הו
המוג תיאבונו לפשר מרקום

 מדי- אוכל ניראה מרקוס בר.
ול אחרת, במיסעדת-יוקרה יום

 השבוע ביום. פעמיים גם עיתים
 סיפר כשמרקוס הסוד, ניגלה

 טועם להיות נבחר כי לידידיו
 בזק, מדריך־המיסעדות עבור

 את שיקבע האיש הוא וכי
 לכל שיוענקו המיזלגות מיספר

מיסעדה.
 נחיר, בועז עורך־הדין 8

ב כמומחה־מיספר־אחד הנחשב
גילה מס-הכנסה, לבעיות ארץ

וביק לבית־המרקחת שנכנסה
 כאב־ראש, נגד כדורים שה

 ומילמל: במכונית הרוקח הביט
הראש?״ כואב לעשירים ״גם
 הפי נשאלה כאשר 8׳

 נלסון של אשתו רוקפלר,
 ארצות־ סגן־נשיא רוקפלר,

 בית- על דעתה מה הברית,
 שישמש החדרים 21 בן השרד

שירו זמן כל ואותה בעלה את
 כסגן־נשיא האחרון זה של תו

 עפעף: להניד מבלי השיבה,
 יהיה ונחמד. קטן בית ״זהו
באווי אנשים בו לארח נפלא

אינטימית.״ רה
 שהעניק עיתונאי בראיון 8׳

 ה־ לעיתונאית טופול חיים
 דורותי הנודעת הוליוודית

 במיסע- השניים ישבו מנרס,
אור שעם סיטי, הסנצ׳רי דת

 כוכבים, נימנים הקבועים חיה
 בשל בעיקר והנודעת ידועים,
כ במייוחד. הגבוהים מחיריה
 המלצרית מן טופול שביקש
שהז למרק ירקות לו להוסיף

זימתו* שלא זו, בו הביטה מין,

ה העולם 1952 הז


