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 לזגיין ואעזון מיקבי
יעקב נזנוון

 אחת היתה מתקדמים, בחודשי־הויון צח, חנה הזמרתאילנית
ה תוכניתה של החגיגית בהצגת־הבכורה האורחות

 שבאה אילנית, בתל־אביב. התרבות״ ב״היכל ״כוורת״ להקת של אחרונה
 .ובהפסקה רבה, תשומת־לב משכה כשר, נחום המהנדס בעלה, בחברת
והצלחה. .טוב מזל לה שאיחלו רביס. מעריצים על־ידי הוקפה

 לו יש כי טען ״כוורת״, להקת מנהיגסנדרסון דני
 אליל־נוער שהוא למרות נצחית. בגדיה

 כלבבו בחורה עדיין מצא לא לערב, מעריצות מיכתבי עשרות ומקבל
 בחורות של בחברתן לצאת נאלץ נמוך־הקומה סנדרסון ובמידותיו.

מתאימה. נערה לחפש הלך ההצגה כתום מיספריס. בכמה עליו הגדולות

 הנשיא אל שיתלווה הפמליה
 שף יחיה בישראל, בביקורו

 הנשיא אל הצמוד מפסיקאי,
 ארוחותיו את עבורו והמכין
 גם המכסיקאים קבוע. באופן

הארו את יכין השף כי הבטיחו
 עומד שאותה החגיגית, חה

 נשיא לכבוד לערוך אצ׳וורייה
 אפריים הפרופסור המדינה,
קציר.

 הזר שבו מטוס באותו !■
ה תל־אביב ראש־עיריית מ  שד

ט (״צ׳יצ׳״) ה  נסע מגרמניה, ל
 ראש־עיריית קולק, טדי גם

 באותו נוסף !נוסע ירושליים.
 קוברסקי, חיים היה סטו©

 במהלך מישרד־הפנים. מנכ״ל
 לתפוס לצ׳יצ׳ קולק הציע הטיסה

 את איתו ולהסדיר קוברסקי את
העי לשתי שיש התביעות כל

 ש- אלא ממישרד־הפגים. ריות
 מצפה מה כנראה, ידע, קובריסקי

 בשינה, הטיסה את בילה הוא לו.
 בנמל־התעופה המטוס וכשנחת

 חדר אל הגיע לא בן־גוריון,
 שם מאד, החשובים האנשים

וצ׳יצ׳. קולק לו חיכו
■ באש שערך ביקור בעת י
 שר־המישטרה התבקש דוד,

 סגן על־ידי הילל שלמה
ה על והממונה דאש-ז־,עירייה

 אבי* (״דודו״) יוסן* ביטחון,
 ימית. מישטרה בעיר להקים טן,

 של ״בביתו הילל: לו השיב
החבל.״ את מזכירים אין תלוי

 ג׳יימם הנודע הסופר !■
 עומד מיצ׳נר סאיונרה) (תוואי,
 נוצריים צליינים קבוצת בראש

 הסופר בארץ. כרגע המבקרת
 היל־ במלון מתגוררים והקבוצה

 יעקב כשביקש בירושלים. טון
 של יחסי-ד,ציבור איש אמרי,

 מיצ׳גר לכבוד לערוך חמלת,
יש סופרים עם מסיבת־ד,יכרות

 כי בטענה זה, סירב ראליים,
 מאמין כנוצרי לארץ־הקודש בא
מבלה הוא זמנו את כסופר. ולא

 שהעניקה ראיון בעת ■1
 ציידת־ גזכרה טופז, לדודו

 ביאטה הגרמניה, הנאצים
 ה־ בסטירת־הלהי קלארפפלד,

 כמד, לפני שהעניקה מפורסמת
 מערב־גרמניה לקאנצלר שנים
 אחד קיזינגר. גיאורג דאז,

 צעק בראיון שנפחו האנשים
דבר אותו תעשי ״אולי :לעברה

 קיפענ׳רץ״ להנרי גם
 ואחר לרגע׳ היססה קלארספלד

״אולי״. השיבה:

מכ נשיא של מפמלייתו 0
 אצ׳וורייה, ארנסטו סיקו

 החודש בתחילת לבקר העומד
 לאנשי נמסר בישראל, הבא

מאנשי אחד כי מישרד־החוץ

 ! הקדר־ למקומות בעלייה־לרגל
 אנשי־דת עם ובפגישות שים,

נוצריים.
מלו בין המאבק אגב, 0!

בירו והילטון דויד המלך נות
השו אנשים אירוח על שלים,

 לאחרונה ומחריף. הולך בים,
 על תילטון של ידו כי נראה

 פרס שימעץ השר העליונה.
ב במקום שם, לשהות העדיף

 יועצו וגם דויד, המלך מלון
 ה- ראש־הממשלה, של החדש

(״א אריאל אלוף־במילואים
 הילטון את הפך שרון, ריק״)

הירושלמי. למעונו
 בתוכנית־ שהתארח בעת 0!

 יו״ר נשאל מני, ממני הרדיו
 על- ישעיהו ישראל הכנסת

 כיצד פאר, מני המראיין, ידי
 חברי- על להתגבר מצליח הוא

 ב־ לדיונים המפריעים הכנסת,
 ״אני ישעיהו: השיב !מליאה.

 אני דראסטיים. אמצעים נוקט
 צועק.״ והח״־כ בפטיש, דופק
 עוזר?״ וזה .״נו, מני: שאלו
 מוכרח ״מישהו ישעיהו: השיב

ראשון.״ להתעייף
 סיפר הזדמנות באותה !■

 המקורי ששם־מישפחתו ישעיהו,
 את שינה מדוע שרעבי, הוא

 עיר־ בצנעא, כי מסתבר שמו.
 ישראל ארבעה היו הולדתו,
האח מן להיבדל כדי שרעבי.

 בשם- לאמץ חיו״ר החליט רים,
 של הפרטי שמו את מישפחתו

ישעיהו. אביו,

יפה, ארץ־ישראל למען המועצה יו״ר "111 ■1 ך 1111
 היתה לאו״ם, המייועד השגריר אשת 111 *י 111 11 1111

 התיז־ של ההארחה בבית לכבודה שהתקיימה במסיבה אורחת־יהכבוד
 בלחיצת־ידייס כל־כך עסוקה היתה אורה למ״ד. תוכנית שליד מורת

 ניסה בורג, יוסף שר־הפניס הבאים. עם לשוחח התפנתה בקושי כי עד
אברהם שר־השיכון עם בשיחה עסוקה היתה אך.היא אורה, עם לשוחח

 כי מתגאה מנופי דירי 0!
 נושא להיות זכה שלו פיזמון

 שפורסם לאחר בישיבת־ממשלה.
 טיסות- התרת נגד הפיזמון
שר־ד,תיירות העביר השבר,
ה ש  בטיסות- המצדד קול, מ
 לשד- הפיזמון של תצלום שכר,

האח יעקכי, נד התחבורה,
 המתנגדת אל־על, חברת על ראי

קול הוסיף התצלום על לטיסות.
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