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ח תן1 הוא חיי לייקרן ידו א תל־
ל השידור מועד נידחה כך

הבא. שבוע

 פסי־ לאחר וחצי שנה 0!
 בעל פישר, דואיס של רטו

 ב־ המפורסם הגוסזש פונדק
 המיסעדה ממשיכה עץ־כרם,

ה אשתו. של בניהולה לפעול
 בעלח־המקום העלתה שבוע

 האנשים־החשו- על זיכרונות
 נוהגים ועדיין שנהגו בים־מאד,

 השאר בין במקום. לסעוד
 המפורסמת. התמונה כי סיפרה

 על כבוד ברוב שהתנוססה
גול ניראו ובה המיסעדה, קיר
 בוייאר לו וידידה מאיר דה

 במיסעדה. שלובי-זרוע יושבים
 למיס־ שפרצו הגנבים נגנבה.

 את אך־ורק מהמקום לקחו עדה
 דבר בשום נגעו לא התמונה,

 על הופיעה זו תמונה אחר.
 ),1763( הזה העולם גליון שער

 ההדוקים היחסים את שגילה
 ידידו האמריקאי, המיליונר בין
 ראש- לבין קי, לגס מאיר של

דאז. הישראלית הממשלה

 חוסר־התעסוקה בעיית !■
 הסטודנטים את מאד מעסיקה

 בניו־יורק. השוהים הישראליים
לעז בבקשה פונים מהם רבים

ה ישראליים, גורמים אל רה
 בעיר. תפקידם בתוקף שוהים

 ׳ששבה ישראלית סטודנטית
 בניו־יורק משהות לאחרונה

סטודנ קבוצת כי לספר ידעה
ה רשות נציג אל ניגשה טים

ו ורדי, יוסף שם, השקעות
 טרח ורדי עבודה. ממנו ביקשה

 לסטודנטים, והסביר ארוכה עת
 וכי עבורם, עבודה לו אין כי
 תפוסות. במישרדו המישרות כל

 של קולה נשמע השיחה במהלך
 היא הפנימי. בטלפון המזכירה

 נגיד של בתו כי לורדי הודיעה
 זנכר, משה ישראל, בנק

 לו. ומחכה לניו-יורק, הגיעה
 עם השיחה את הפסיק ורדי

 פני את לקבל ניגש הסטודנטים,
טענו ולמרות הנגיד, של בתו
עבודה מקום אין כאילו תיו

תומילציין דליה  ארנון ייבואן״חנשק של אחו
 גבעלח במסיבה פגשה מילצ׳ן,

 שבא חירש, פוקח נער־השעשועים של בן־אחיו חירש, סמי לשעבר,
 חאירוע לאחר מייד (באמצע). מני אחיו אשת חירש, טליה בחברת

ביחד. חערב את חמשיכו וחם בעלח־לשעבר, אל דליח הצטרפה

 לסעודה הזמין אלון ? בירושלים
 אשר מכסיקו, יוצאי ח״כים
 מתחיל כיצד בהנאה שמעו
בהלצה: ברכתו את השר
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 יוצאי־מכסיקו, הקרואים אולם
 בת האצטקית התרבות ערש
 כאשר החווירו השנים, אלפי

 לעמיתו: ואמר אלון המשיך
 מחצבים נפט, של ארץ ״אתם

 נוכל אנו כלכלית. ועוצמה
 היסטוריה תרבות, לכם לתת

רבת־שנים.״ ומורשת
 סודו יעקב השחקן 0!

 שהצהיר בהצהרה מסתפק אינו
 כאילו המכסיקאי, שר־החוץ
 מכסיקו בין שאירעה התקרית
 הוא ונסלחה. נשכחה וישראל

 של בתוספת מסתפק אינו גם
 התקרית כי הישראלי שר־ןזחוץ

 כי השבוע דרש בודו נקברה.
 על- חרטתה, את תוכיח מכסיקו

ל״מכציונקו.״ שמה שינוי ידי
משה שר־העבודה 0

ראש־ממשלה. של חליפה עצמו
 הוותיק, הספרדי המנהיג 0'

 כי הודה אדישר, אדיהו
ב אשתו. על־ידי מושפע הוא
 למען הישראלית המועצה כנס

 כי סיפר פלסטין—ישראל שלום
 ״לחיות לסיפרו: לקרוא רצה
 עם למות או פלסטינים עם

ל התנגדה אשתו פלישתים.״
נש וכך השם. של השני חלק
הראשון. החלק רק אר
 להתנצל שביקש אחד 0!
הפרו היה לכנס אי־בואו על

 אכישי (לפילוסופיה) פסור
 שהוא הודיע הוא מרגלית.

ב ותומך — במילואים משרת
 שאם תיקווה מתוך מועצה

ל יצטרך מטרותיה תושגנה
פחות. במילואים שרת
 מתי (מיל.) האלוף גם 0
לרא להגיע הספיק לא פלד
 צבאיות. מסיבות הכנס שית
 לבש בו צבאי, בכנס היה הוא
לה רצה ולא מדי-האלוף, את
 שהספיק עד במדים• לכנס גיע

 — זמן עבר בגדיו, את להחליף
איחר. וכך

 ראש־ה־ של מקורביו 0!
 רק יכלו רבץ יצחק ממשלה

 התישב־ פסטיבל מול אל לגחך
 של ראשו על שהומטר חות

 גורי. חיים משורר־תש״ח,
ה גורי היה העיתונות, לפי
 מתנחלי בין שתיווך איש

ו הממשלה, לבין סבסטייה
 מקורביו הגואל. לפיתרון הביא

למע כי לספר ידעו רבץ של
 ראש בין ההסכם הושג שה

ב המתנחלים, לבין הממשלה
 ראש־המנד של יועצו אמצעות

 אריאל (מיל.) האלוף שלה,
 הושג ההסדר שרץ. (״אריק״)

 למחרת אחר־חצות. 2 בשעה
 שר־הביטחון, אליו זימן בבוקר

 שמשוסימה פרס, שימעץ
לידיע ההסדר עניין הובא לא
 עם יחד המתנחלים את תו,

להס איתם והגיע גורי, חיים
 לטובת בהרבה השונה אחר, כם

 שהשיג מההסדר המתנחלים,
 ל- פרס הודיע כאשר רבץ.
 ננזף הישגיו, על בשמחה רבין

 נתבקש והוא קשות, על־ידו
 המשא־ בניהול להתערב לא

והמתן.
 שר־החוץ פגע האם 0(

 המב־ בשר־החוץ אלץ יגאל
 בעת רבאסה, אמיליו סיקאי

לכבודו שערך החגיגית הסעודה

 היוצר בתצלום, נתפס טר״חניטחוןנוס שיגעון
 הוא כאילו האופטית האשלייה את

ת מחכך ת, גברת של באפה אפו א ח אמריקאי ם, נוס סי מו אסקי  ה
 מרדכי שערך ״שיבא", בית״חחולים למען ההתרמה במסיבת

בתל־אביב. אשר ״דליה״ השמחות באולמי צרפתי (״מנטש״)

יש היתד, ״קודם והגזר• המקל
 כדי המערב, בידי המקל ראל

 עכשיו הערבי. הפרד על לאיים
 אותה מציע והמערב הגזר. היא

 אותו.״ למשוך כדי לפרד
ב נגרמה רבה אכזבה 0'

 לשר־המישטרה שעבר שבוע
 עימו ראיון הילל. שלמה

ב משודר להיות היה אמור
 לו פינה השר ישראל. שידורי

 המייו־ השעה את מיוחד באופן
 הרדיו, את הדליק לשידור, עדת

 קטעי שודרו הראיון במקום אך
 על הטיל הנדהם הישר מוסיקה.

ל לטלפן לשם, כרוך עוזרו,
 מדוע ולברר ישראל שידורי

 כי הסתבר הראיון. שודר לא
 הוקלט שעליו סרט־ההקלטה,

 בתוך נמצא השר, עם הראיון
 את לפתוח כשבאו נעול. ארון

השומ אחד כי הסתבר הארון
 לארץ, המפתח היה שבידיו רים,
טלפץ. אין ושם לביתו, הלך

 בין דובר בה בחיפה, עיתונאים
 ראש־ של מצבו על השאר

 בתוך רבין יצחק הממשלה
 היה לא כי העבודה, מיפלגת

ל ולתפור למהר לאיש מציע

 חייט. להיות ממשיך פרעם
 שר־הבריאות את שהזהיר אחרי

 לא כי שם־טדכ ויקטור
 חליפת את לעצמו לתפור ימהר

במסיבת אמר שר-העבודה,

 אה״ הוותיק המיזרחן 01 .
 הש־ כהן (״אהרונצ׳יק״) רץ
 על משלו הערכה בכנס מיע

 במעצמות־המע- ישראל תפקיד
של הישן המשל פי על רב,

ת מאוד תתלהבשר יואל תיכו ה מח חק הבראזילית. חל
ת לאחר ח ה, מהופעות א ת הזמין הלהק  א

ם הרקיד כייאם״, ב״עומר למסיבה חבריה ת  פסנתרו. לצלילי או
ת כריסטינה, ח ה, מרקדניות א הק למחול־סמבה. שר את גררה הל
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