
פלוס 40 בת היא אשה אס ?ליחשוב
פלוסים לה שיש העיקר -

 אכא ח״כ הופיע כאשר !■
בתוכ לשעבר, שר־החוץ אכן,

 הקצר, השישי יום הרדיו נית
 מראיינו, על־ידי נשאל הוא

 על דעתו מה מנוסי, דידי
 יורשו ׳שמנהל מישחק־הברוגז

 יגאל שר־החוץ בתפקיד,
 אבן ראש־הממשלה. עם אלון,
 יורשי ״השומר מייד: השיב
 הופיע תוכנית באותה 81?״ אנוכי

 מרדכי על, אל מנכ״ל גם
הת רבתי בהיתממות כן־ארי.

ה התגובות על בן־ארי פלא
 -משכורות על בציבור נזעמות

 ״קח על. באל ציוותי־האוויר
 בן־ארי, אמר למשל,״ אותי,

מק אני החברה מנכ״ל ״בתור
 קטנה יותר הרבה משכורת בל

 איני זאת ובכל הטייסים, מאשר
מתוסכל.״ עצמי את מרגיש
 את דחה אבן אבא אגב, 8

ה האוניברסיטה של בקשתה
 הופקינס ג׳ון על־שם מפורסמת

 כמרצה־ בה להופיע בבולטימור,
ב השיב זאת לעומת אורח.
האוני של הצעתה על חיוב

 יהיה והוא העברית, ברסיטה
 תשל״ו, הלימודים בשנת אודה

ל ובחוג למישפטים בפקולטה
ההר נושא בינלאומיים. יחסים
 הארתעה ״הליכי יהיה צאות

ב ושלום במילחמה וההכרעה
 נושא אותו ,״1974־1975 שנים

בזמנו.באוניבר הרצה שעליו
 טרח גם הוא קולומביה. סיטת

ב יינתנו ההרצאות כי להודיע
הפרלמנ עבודתו עם תיאום
טרית.

 שמנד אחרי -עכשיו, 8:
 להחזיר החליטה שלת־ישראל

 ראוכן השבוע סיפר שטחים,״
 התל- הבוהימה בדחן צדיק,

 הפרסי לשאה גם ״יש אביבית,
 א ו ה ישראל. נגד תביעות

השטיחים!״ את להחזיר דורש
 צליק פגש לאחרונה אגב, 8!

 ספדהשלום הוותיק, בידידו
 התמרמר אייבי נתן♦ אייכי

מסיי אינם ׳שידידיו-בעבר על
״מ מיבצעיו. בד.משך לו עים

 ״אני לצליק, אמר כמוך,״ ידיד
 צליק משהו.״ לי שיתרום מצפה
 ודוחב־לב: נדיבות מייד גילה
 מיכל לך לתרום מוכן ״אני
 מה ״בשביל פזסוקס.״ של גדול
 אייבי. תמה לזה?״ זקוק אני

 להרוג ״בשביל :צליק לו השיב
!״בראש לו שיש הג׳וק את
 סובבים רבים סיפורים 8!

 הפרופסור של אישיותו סביב
ת  מנתח־ ז״ל, אשכנזי חי
ש העולמי, השם בעל המוח
 במוחו. מגידול לא־מכבר נפטר
 אשכנזי שסיפר הסיפורים אחד

 דחוף באופן נקרא פעם :עצמו
לע נהג שלא אף בילד. לטפל

 הלך כאלה, ביקורי־בית רוד
 ענייה, מישפחה ומצא למקום

 ריחם כל־כד הוא מרובת־ילדים.
 עבור שכר גבה שלא עד עליה,

לי 50 להם נתן ואף הביקור,
 זמן כעבור תרופות. לקניית רות
 כשהיא הילד, אם את פגש

״דוקטור, :מאושר זורחת
הש שלי! הבן חיי את הצלת

ש הלירות בחמישים תמשתי
 רופא להזמין כדי לנו נתת

הילד!״ את ריפא והוא אמיתי, יתרו מיני כל יש לנשים 81
 פינחס תת-אלוף לדעת נות,

 אספקה קצין להכ, (״פינייה״)
 נשים מישלחת צה״ל. של ראשי
 להסדיר כדי פעם אליו באה

ש מתנדבות, של עבודתן את
 של במחסנים לעזור ביקשו
 אחת אמרה השיחה בסוף צה״ל.
להז רוצה אני ״אבל :הנשים

 האלה הנשים כל אותך, היר
להם השיב פלוס.״ 40 בנות הן

לאנשים
הנבונים

777
בהנדי

בינלאומי

4 מזרחיכרמל$
 1לזגיי ואעוזן מיקבי

יעקב הנדון

16

 שיש העיקר חשוב, ״לא להב:
פלוסים.״ להן

 השראלי, זוג־האמנים 8
 לכיא, ואריק שני שושיק

ש בהמבורג כיום המתגוררים
ב מופיעים הם שם בגרמניה,

 הגרמנית בגירסה רבה הצלחה
 אפריים של הקומדיה של

 ייעדרו !,יוליה הו, קישון
 לוח־ההופ־ כשנה. עוד מהארץ

 עם גרמניה בערי שלהם עות
 רצו אילו לגמרי. גדוש המחזה

 הסיבוב את להאריך יכלו בכך,
 גזרו הם אולם נוספת. בשנה

 אחת שנה של גלות עצמם על
 הסיבות שאחת ייתכן בילבד.

 ל- שאירע במיקרה נעוצה לכך
 אחת אחרי לאחרונה. שושיק

 כיוון ברע. חשה היא ההצגות
ה את למצוא הצליחו שלא
ל הוזעק שלה, הפרטי רופא

 תחנת- של רופא־תורן תיאטרון
 שושיק מקומית. עזרה־ראשובה

שה ברגע שהתעלפה כימעט
 המזרק, עם אליה התקרב רופא

 אינו שהוא לה התברר כאשר
ב המשתלם מצרי, רופא אלא

ו חששותיה, למרות גרמניה.
 המצרי שהרופא העובדה למרות

 ישראלית, שחקנית שהיא ידע
לאיתנה. אותה החזיר הוא
הבדוקה הנוסחה מהי 8!

 ועדת־המינו־ מחסום את לעבור
 השבוע גילה המערך, של יים

 ח״כ לצרכנות, המועצה יו״ר
ה עם בראיון שחל, משח
 :שחל אמר פאר♦ מני מנחה

 צריך האידיאלי ״חבר־הכנסת
ו תכונות, ארבע בעל שיהיה

 מעדות- אקדמאי, צעיר, הן:
 על- כשנשאל ואשה.״ המיזרח

 את מראש יזמו האם המנחה ידי
 שר־המישפטים של הצהרתו

אל יוסף כי צדוק, חיים
 ראש- להיות יכול אינו מוגי

 בזמן יחד, גם ושר עירייה
יצ עם מגעים ניהל שאלמוגי

לממ כניסתו על רכץ חק
 השיב כשר־בלי־תיק, שלה
יודע אני ״כמישפטן :שחל

לע אוהבים אינם שעורכי-דין
 מבקשים לא אם דבר שום שות

אותם.״

 במלון עובדי־המכבסה 8
נפע עדיין בירושלים הילטון

 של מביקורו ונרגשים מים
 ־׳אצ לואיס מכסיקו, נשיא

 יודעים המכבסה אנשי ווריה.
 מריה הנשיא, רעיית כי לספר

 בגדים שולחת היתד. אסתר,
 בשתים־ למכבסה מלוכלכים

 על־כך ועומדת בלילה׳ עשרה
ומגו נקיים אליה יחזרו שהם
בבוקר. שבע בשעה הצים

 כבר הארץ שכל שעה 8!
 של הפיתאומי מותו על ידעה

ה ויו״ר לשעבר שר־האוצר
 בילו ספיר, פינחס סוכנות,

 השמונה- בן ר יזוח נכדיו, שני
 השבע־עשרה, בן וניר עשרה

 ׳של אמם במועדון־התיאטרון.
 הבכירה בתו רינה, השניים,

 ם אכרה ובעלה ספיר, של
 הבנים, את לאתר ניסו טל,
 שיחטפו ״פחדנו לשווא. אך

ב הבשורה את כשישמעו הלם
מה יותר עוד ופחדנו רחוב,
 רינה, סיפרה ברחוב,״ תגובה
 מות על שמעו שילדיה אחרי
ב הביתה שובם עם רק סבם

 חוף־הנכים פתיחת טכס 8;לילה.
 שהסתיים כימעט הרצליה בחוף

 סמנכ״ל כאשר באי־נעימות,
מיו לתפקידים מישרד־הפנים

 והאחראי הראשי הצנזור חדים׳
 תקף לוי, גרי חופי-הרחצה על

 אל״מ של הצעתו את בחריפות
 עיריית ראש נכו, יוסף (מיל.)

| להקים בדבריו שהציע הרצליה,

 פרטית בבריכת״שחייה ענקית מסיבת״וותונה השישי גיוס ערכוגרוס וטלי אני
 הסתרק ואף טונה, גרוה הצטלם שהזוג אחרי בראשון־לציון.

 הרוחות. התחממו (משמאל), לרקוד להזמנות נרצון נענתה הטריח והכלה מימין), (למעלה זו למטרה
 לבושים, כשהם למים נזרקו אחרים ואילו מימיו), (למטח למים עירומים קפצו האורחים, מן אחדים
המרכז. פיקוד בלהקת החתן של חנריו־לשעבר היו מהאורחים רבים משמאל). (למטה לבושות ובעיקר

1981 הזה העולם




