
לאנשים
הנכונים

 בת־המיצווה את חגגברלינסמי זאב
 בקפה שלי, בתו, של >

 עם במחול יצא ברלינסקי ביפו. שבבעלותו, אלדין
אורחים. ובני כיתתה בני עם שרקדה בריקודים בתו

 זאב של בתו בחגיגת נכחזימר גדעון
דדי, בנו עם יחד ברלינסקי

 הציג זינגר בארבעת^ילדיו. הצעיר שהוא ,11ה־ בן
האחרון.״ החוקי כ״בני כאביו, גבה־קומה דדי, את

בים.״
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 חברי־הכנסת, של בפיהם רה
ר אחד מזמן כבר הפכה מי  ה

הש- הבית. של הגדולים נות

 ״ $
 כרמל
מזרחי

 לזגיון ראעגון מיקני
יעקב וזכרון

 חסינות, ..רוזאהיתהרח״נים הילל:
שוטטות״ נאשמת נעצרים היו

 כפי בני־ישראל, על־ידי יציאת־מצריים אירעה שבתקופתו מצריים, מלךהשני רעמסס
 אחרי שנה אלפים כשלושת בפאריס, רפואית במעבדה השבוע מונח שהיה

 רעמסס, של המשומרת גופתו מעל החניטה תחבושות את הסירו הצרפתיים מומחי־החניטה מותו.
 במומיה מומחים, טענת לפי שפשטה, המחלה את לרפא במטרה לפאריס, ממצריים במייוחד שהוטסה
 נשיא את לשכנע שנועדה דיפלומטית״, ״מחלה אלא זו היתה לא אחרים מומחים לטענת החנוטה.

ומצריים. צרפת בין הקשרים את להדק שנועד צרפתי, לריפוי לפאריס, רעמסס להטסת להסכים מצריים

 מנהיג שערך בפגישה 8!
יו עם בגין׳ מנחם הליכוד,

מי של המדיני עצו י  קאר־ ג׳
 זכיגנייב הפרופסור טר,

 כי האחרון גילה כז׳ז׳ינסקי,
הפו כקונסול כיהן עוד אביו
ה שלוט בימי בלייפציג, לני

 מילחמת־ ערב בגרמניה, נאצים
 הבן, לדברי השנייה. העולם

 אנטישמי.״ ״אנטי אביו היה
ש האיש, סיפר כך אחד, יום
 זזנרי את לרשת המועמד הוא

 שר־החוץ, בתפקיד קיסינג׳ר
 סטודנטים בקבוצת האב נתקל

 הוא יהודים. נגד כרזות שנשאו
ב אותם ותקף עליהם התנפל
מקלו.

 גורי חיים המשורר 8!
ב הצביע מדוע השבוע הסביר

לפ לכנסת, האחרונות בחירות
 הרשימה עבור •שנים, שלוש ני

להצביע ״נאלצתי :הבדואית
 את פתחו לא כי בדואים, בעד

להצ יכולתי לא אך הרשימות,
 דתית ימנית, רשימה בעד ביע
 משרתים הבדואים ליברלית. או

 ברגע עבורם הצבעתי בצה״ל.
ממש.״ האחרון

 אי־ חיים דבר, סופר 8'
עיתו מישלחת עם נימנה זק,
 בטיסת־חינם שזנו ישראל נאי

 של הבכורה בטיסת למכסיקו,
 ישראל־מכסיקו. בקו על אל־

 במכסיקו־ השהות עבור אולם
 יקר. מחיר איזק שילם סיטי
העי שערכו ביקור החמיץ הוא

 בליוויית הישראלים, תונאים
ב יעקבי, גד שריד•,תחבורה,

 במכסי- האנתרופולוגי מוזיאון
 לבקר החליט למחרת קו־סיטי.
 גם ללמוד שרצה כיוון במקום.

 הוא המכסיקאי, העם חי איד
באוטו למוזיאון לנסוע החליט

באו נדחק איזק ■ולמד. — בוס

 לנהג לשלם כדי הצפוף טובוס
 כייס כך כדי ותוך פזום, 5

 הקצבת כל את מארנקו מישהו
 — לו נותרה שעוד הזר המטבע

דולר, 430 של בסך
 המיש־ של אחר חבר גם 8
 זה היה נחת. רווה לא לחת

 יבין. חיים איש־הטלוויזיה
ב המסע את אומנם עבר הוא

 חזר לא אולם בשלום, מכסיקו
 המשיך חבריו, שאר עם לארץ

 שלא ומה לניו־יורק. ממכסיקו
הצ מכסיקו־סיטי, כייסי עשו
ד שודדי לו ׳• לעולל ליחו  ני
 מ־ שהגיעה ידיעה לפי יורק.

בר יבין חיים נשדד ניו־יורק,
הגיעו. טרם פרטים חוב.

ה בסוף פקד מזל־ביש 8!

 שר־הבריאות את שעבר שבוע
ב.שם ויקטור טו רבי ביום ־

 בכנסת להשיב הספיק עוד עי
 מש־ בענייני שאילתות למיספר

 לתל־אביב בצהריים הגיע רדו,
ב חש כאשר רעייתו, בחברת

 השר התכונן ערב באותו רע.
 ומייד פלד, נוגן עם לפגישה

 בתוכנית לחזות רצה לאחר־מכן
שעמ ודעת, מדע הטלוויזיה

 פעולות על קטע להקרין דה
 בהתק- לטיפול־נמרץ היחידות

 בארץ. בבתי־החוליס פי-לב
הס את ראה לא שם־טוב אבל
 את ראה הוא זאת תחת רט.

 הטיפול־הנמרץ מיחידות אחת
 והתנסה ברע כשחש בפעולתה.

 הוא להתעלפות, עד קרה זיעה
 איכילוב, לבית־החולים הובהל

 להתאוששותו. עד אושפז שם
 כי טוענים, השר של מקורביו

 סו־ בית־החולים רופאי הפגנת
 לישכתו, לפני בבאר־שבע רוקה
 בו פגעה מיספר, שבועות לפני

קשות. עליו והשפיעה
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התו צרכנית, של זועם מיכתב
הדי יו״ר של פיטוריו את בעת

 ד״ר החברה, של רקטוריון
 הידיעות ביגלל ארנון, יעקב

 עם במגעים השתתפותו על
■הישר המועצה מטעם אש״ף
 ישראלי־ שלום למען אלית

 שאין הצהירה האשה פלסטיני.
 משפורתו את לשלם מוכנה היא
 סיפר השבוע כזה. אדם של

במש חלקה כי שחישב ארנון,
 אחת, מאגורה פחות הוא כורתו

ב לה לשלוח מתכונן ושהוא
 בתנאי -אך — אגורה דואר
 מיהר תקדים,״ יהווה לא שזה

להוסיף.,
 אנשי שקיימו ■בישיבה 8!

 על החליטו שבה שינוי, תנועת
פרופ של לתנועתו הצטרפותם

 חבר- אמר ידין, ייגאל סור
 שלא ברגר, מיכאל התנועה
האי מרעיון במיוחד התלהב

הכל: לנו יש ״כעת חוד:
 שוטרים גנרלים, פרופסורים,

יוש־ שכבר אסירים, ואפילו
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