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בראש בדור הפסיד ארצי שלפה

הנוא לכל הפריע הוא האדם.
 קרא כאשר לשיאו הגיע מים,
ל: מאיר כלח״  ״כל פעי

 מדבר בפאריס מטאטא־רחובות
 :פעיל השיב !״ממך טוב יותר
 מיפלגת את פה מייצג ״אתה

!״החשישניקים

תח שהתקיימה לפני יום 8'
 בשטוקהולם האירוויזיון רות

 לשגרירות טלפוני איום הגיע
 הוא כי שטען המאיים, ישראל.

ה את לרצוח איים אש״ף איש
 של* לפסטיבל, הישראלי נציג
סו שהדבר ארצי, ארצי. ,מה
 היה הגנרלית, בחזרה לו פר

 התחרות, כל משך ומתוח נרגש
 את ״ראיתי לאחר־מכן: סיפר
ל מת בראש, כדור עם עצמי
אי ברחבי צופים מיליוני עיני

 זוכה בטח הייתי אז רופה.
ראשון.״ במקום

 עיריית מועצת בישיבת 8
 המועצה חברי תמהו תל־אביב

 ראש* סגן של היעדרו לפשר
התעבו על האחראי העירייה,

 כאשר קימר. אריה רה,
 רח- אל לחלונות מבעד הציצו

נפת העירייה, של בת־החנייה
 קרמר, כי הסתבר התעלומה. רה

 לנסות ירד כחולה־הגה, הידוע
חד אשפה מכוניות במו־ידיו

השתע העירייה, שרכשה שות
 עסקו חבריו בעוד בנהיגה שע

התקציב. באישור

 תבעו ישיבה באותה 8
 ה־ מטעם העיר הנהלת חברי

 ב- תקצץ העירייה כי מפד״ל
 עורך- לעברם קרא תקציביה.

 האחראי מוריץ, יצחק הדין
 דוגמה הראו ״רבותי, : לכספים
 בסך ההקצבה על וותרו אישית

מקב שאתם הלידות אלף 50
המכרי המכוניות למימון לים
השבת!״ כניסת על זות

 קשים ריגעי־חרדה כמה 8^
 צכי עורך־הדין על עברו

 קצרה משהות שחזר לידפקי,
 שטס לידסקי, בארצות־הברית.

 עלה ט־וו־אי, התעופה בחברת
 להתעכב היה שאמור מטוס על

 המטוס המראת אחרי בלונדון.
הקבר של קולו לפתע נשמע

 המטוס נוסעי את המברך ניט,
 לקהיר. מנידיורק בטיסתם
ל קרא כסיד, החוויר לידסקי
 איננו הוא כי לה ואמר דיילת

ש מאחר בקהיר, לרדת מתכוון
ה ישראלי. דרכון בעל הוא

תא־הקברניט, אל ניגשה דיילת

 הקפטן, של קולו נשמע ומייד
 כי ומודיע הטעות על המתנצל

 ניו־יורק- בקו איננה הטיסה
 ניריורק- בקו אם כי קהיר

לונדון.

 לנדאו, אלי העיתונאי 8!
 שהוציאה הוצאת־הספרים בעל
 זו מדור בעלי של סיפרם את

ה נדהם זו? ארץ זו הארץ,
 מודל- מיכתב כשקיבל שבוע,

 ובו בארצותיהברית, מינגטון
 ספרים. חמישים של הזמנה
 של מיקומה את בירר לנדאו
 היא כי לו הסתבר ואז העיר,

ה המדינה דלוואר, של בירתה
 .בארצות־הברית, ביותר קטנה

 המפה על מקום ושמחוסר
 הים. של בשיטחו שמה מצויין

 ודל- כי ללנדאו הסתבר עוד
 מולדתו עיר גם היא מינגטון

המאיי אחד קודזר, דיק של
ה אנשי וכי הספר, של רים

הידו במקום, היהודית קהילה
 כיל- התגאו קנאים, כציונים עים
 השתתף בן־עירם כי על כך

 העברית, בשפה ספר בהוצאת
ה את להעניק החליטו כי עד

הקהילה. ילדי לכל כמתנה ספר
לאח מארגן פאר מני 8!

 בשם ערב־מישחקים רונה
 בפאב המתקיים אותה״, ״שחק
 בהרצליד,-פיתוח. השמיני הנרי

לש מני נוהג הערב במיסגרת
 ב־ לבושים מתנדבים כמה לוח

 בגד כל ללא בילבד׳ סינרים
 בכובעי־טבחים, חבושים נוסף,

המ שבסביבה. המיסעדות אל
ל היא עליהם המוטלת שימה
 עבודה ביקשו כי אישור, הביא

 חוסר- מפאת ונידחו כטבחים
 האישור את שמביא מי מקום.
ה באחד יקר־ערך. פרם מקבל

כ מתנדבים מני שלח ערבים
 רגעים כתום חזרו הללו אלה,

 בפרס. אחד כל וזכו ספורים
 הדלת, נפתחה מכן לאחר מייד
אנ שלושה נכנסו הפאב ואל
 חבושים בסינרים לבושים שים

 מני אל וניגשו בכובעי־טבחים,
 אנטוניו, כי סיפרו הם הנדהם.

 שלח הידוע, בעל־המיסעדה
 מני כי אישור וביקש אותם
הס לטבחים. זקוק אינו פאר
המת נמאסו לאנטוניו כי תבר

 והוא ,מחפשי־ד,עבודה נדבים
 כגמולו. למני להחזיר החליט

 אורחים שלושה אל ניגש הוא
 להם והבטיח במיסעדתו שישבו
 חינם. ארוחה העיסקה תמורת

 בארוחה רק לא זכו האורחים
גם אלא לירות, 300 של במחיר

 גידעון השר של חבריו 8!
ה המפלגה לצמרת האדזנר
 הופתעו העצמאית, ליברלית

האחרו בשבועיים הפך כאשר
ש האוזנר, שבניצים. לנץ נים
 כ־ שהתמנה עד ידוע נץ היה

 רבץ, בממשלת שר־בלי־תיק
 שביונים. ליונה זו בתקופה הפך

 מדוע בשעתו, נשאל, כאשר
 ״בגלל :השיב ליונה, מנץ הפך
 אני בממשלה. שומע שאני מה

 ראיתי שלא מה עכשיו רואה
 נץ, שוב משד,פך עתה, קודם.״
 ״בגלל :והשיב אירע, מה נשאל

 אני בממשלה. שומע שאני מה
 ראיתי שלא מה עכשיו רואה

קודם.״

 ועדת דו״ח על בדיון 8!
 מזכ״ל התלונן בך־שחר חיים

ש ,משל, ידהחם ההסתדרות,
 ד,וועד- של הרמקולים מערכת
 ״אם כראוי. פועלת אינה הפועל

 הבאה,״ בישיבה כך יימשך זד,
 תוספת־צרי- ״אדרוש איים,
מחב אחד לעומתו קרא !״דות

 בן־שחר, דו״ח ״לפי :הוועד רי
מם!״ זה על גם תשלם

 ירט■ אילן בשם צעיר 8'
 כמה במשך אסור שהיה אל,

 עיסקי בעוון באירלנד שנים
 העיקרי המיטרד היה סמים,

 בתל- השבוע שנערך ברב־שיח
ו־ המדינה הנושא על אביב,
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 שבתאי הישראלי העיתונות צלם את מארח אפס״, חמש
 שיצאו דן, אורי והעיתונאי טל בהונולולו. מישרדו בחצר טל

 את עשו לארצות״הברית, ״שטרן״ הגרמני השבועון בשליחות
 כאשר הנערץ. הכוכב את לפגוש כדי להוואי הדרך כל

 השמועה את שהכחיש לורד, ג׳ק בחברת תמונות עם משם חזרו
 בשכונות הנוער לאלילי השניים הפכו יהודי, הוא כאילו

״מק״גארט של החברים ״הנה מגוריהם. עליהם. מצביעים !

הראשון הפרס את וגם

 ניסים סיאני, שימעון כץ, ג׳וזי עם ביחדטופז דודו
שרעבי, ובועז קשת ששי פאר, מני עזיקרי,

 על־ שאורגנה זמרים־ציירים של מיוחדת ציורים בתערוכת השתתף
 הזדמנות באותה (מאחור). פז אוסנת המציירת הזמרת ידי

גוברון. שליה החדשה, החיננית חברתו את גם טופז דודו הציג

 של בחברתם מעמד באותו להצטלם שמחקשת ששי
 ויוסקה אליאן, יונה השחקנית אשתו,

 שאינו שחקנים, כמעריץ והידוע בבית״חרושת פועל שהוא מרחובות,
 קבוע באופן בכיסו מחזיק הוא בהשתתפותם. אירוע שום מחמיץ

לכל. בגאווה אותם מראה ישראל, אמני מיטב בחברת שלו תצלומים
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