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 ציבורית. התעניינות של למוקד בעיתון כתבה בעקבות הפך ייאוש,
 ניגן הנרגש נרדי מייוחד. ערב למענו אירגנה ירקוני, יפה הזמרת
 את לו הגישה כשיפה ידועים. זמרים של זימרתם לקול משיריו

ממל כשהוא בבכי פרץ במו־ידיה, למענו שאפתה העוגות, שלוש
זה.״ את לך אשכח לא פעם אף אני לך, רבה ״תודה : מל

יום־העצמאות במסיבת 0
 בביתו שהתקיימה המסורתית

 עמית מאיר אלוף(מיל.) של
 ראש־ רעיית פגשה שברמת־גן
 בפיז־ רבין, לאה הממשלה,

ש אטינגר עמום ממאי
 תמר העיתונאית רעייתו,

ל כנספחת נתמנתה אבידר,
 ישראל בשגרירות נשים ענייני

 את לחצה לאה בוושינגטון.
 שאני ״כמה לו: ואמרה ידו

ל נוסעים שאתם בכם מקנאת
 שם תיהנו אתם וושינגטון,

 ואת משגעת, עיר זוהי מאד.
בי בחיי ביותר היפה התקופה

 חברים המון לי יש בה. ליתי
ל שמסרה אחרי הזו.״ בעיר
 בעיר ידידיה רשימת את עמום

 ד״ש, להם שימסור וביקשה
ד״ש ותמסור ״כן, :הוסיפה

 מרגלית דן מרגלית.״ לדן גם
פר את שגילח העיתונאי הוא
שלה. חשבון־הבנק שת
 ניגשה מסיבה באותה ■1

 דירי הפיזמונאי אל רבין לאה
 ״איך אותו: ושאלה מנוסי,

 ו״ עלינו כתבת לא שאתה זה
 !תדאגי, ״אל דידי: לה השיב
 יכתוב לא כבר אחד כשאף

אכתוב.״ אני עליכם,
ה הכללית הקונסוליה 01

קלי בלונדאנ׳ג׳לס, ישראלית
האח בשבועיים דמתה פורניה,

מח בתוכה נפתח כאילו רונים
ש קליפורניה בית־הקפה דש
כי של בבעלותו היה  איי

 תרבות, לענייני הקונסול נתן.
 אירח חפר, חיים המשורר

 את אחד׳ ביום בקונסוליה,
 את העורך ממבוש איצ׳ה

 לחוף מחוף יצירותיו תערוכות
 הסופר את בארצוודהבדית,

לקליפור שבא קכידק יורם
 התסריט את לכתוב כדי ניה

 עם יחד בן־כלב אדם לסיפדו
 ברחוב (החנות הצ׳כי הבמאי

 ואת קאדאר, יאן הראשי)
 שיפיק מסים, אלכם המפיק

הסרט. את
 השרים יצאו כאשר 0!
 לב גר־ וחיים יעקוגיי נד
ה מועמדי בכנס המעלית מן

אליהם פנתה לכנסת, מערך

״ה ואמרה: נרגשת מזכירה
 נעשהו״ מה לגמרי, ריק אולם

 המזכירה, את הרגיע יעקובי
 גם תדאגי, ,,אל :לה ואמר
 ריק יהיה האולם הכנס בזמן

 הבעת־התימ־ למראה לגמרי.״
 בר־ של פניו על שעלתה הון
 את לתקן יעקובי מיהר לב,

אנ יהיו ״כן, :והסביר עצמו,
 בכל־זאת האולם אבל שים׳
ריק.״ יהיה

שימעון שר-הביטחון 01

 פרוידיסטית טעות טעה פרם
 כאשר המערך, מועמדי בכנס
 האחרונות הפרשיות על דיבר

המע אישי מעורבים היו בהן
 ה- לתעמולת בהתייחסו רך.

 המנצלת האחרות, מיפלגות
 כי פרט טען אלה, פרשיות

 לא המערך את להציג מנסים
כ״אבך־גיר. אם כי — כ״צור״

 ׳שיימעון שסיים אחרי 0!
 מועמדי בפנים נאומו את פרס

דוכן־הנוא־ על עלה המערך,

ד1̂ 1 1 ע \ ן ! ״פז״, חברת-הדלק מנכ״ל ך
מאד עייף בנראה היה 1\ 114 #1\11

 לא חשבוע, בילה שבהן המסיבות באחת כאשר,
 מוג- שהיו וכרים שטיחים גבי על השתרע התבייש,

 עליו כשמסוככות קלה תנומה וחטף הארץ על נחים
דן. ורדה והדוגמנית (משמאל) גרא נעמי רעייתו,

חו אלמה ט ל הדוגמניתבו
 ואשתו שעבר

 אשת-בית שהפכה בן־פורת, ישעיהו העיתונאי של
לנשי זוכה בנות, שתי לשייקה ילדה מאז נציירת

 שולמית ח״ב של בעלה אלוני, ראובן של מפיו קה
העמטות. הפומביות מהופעותיה באחת אלוני,

תל מאיר מפ״ם, מנהיג מים
 דבריו, את לשאת כדי מי,
 להאזין יטרח לא שאיש אלא
 שרים של נהירה והחלה להם

 על האחראי החוצה. וח״כים
 תלמי של שנאומו החליט הכנס

 כדי ביותר הטוב הזמן הוא
 ומייד ועוגיות, קפה תה, לחלק
 ארלוזורוב בבית האולם דמה

 שהבחין תלמי, לאולם־חתונות.
 להתעלם תחילה ניסה במהומה

 הפסיק עד־ימהרה אך ממנה,
 השר מן וביקש נאומו את

הנו את להשקיט בר־ליב חיים
 ״מה :ואמר קם, בר־לב כחים.

 הגיעה התה רשעת לעשות,
 ז״ דבריך בתחילת בדיוק
 קונצרט שהינחה בעת 01
 הלוחם בבית שהתקיים חגיגי,

 קרייו־היטלוויז- הרגיע באפקה,
 את פאר <״דני״) דניאל יה

 ״צרת להם: ואמר הנוכחים,
 מעט, עוד נחמה. הצי — רבים

ג'י ארצות־הברית נשיא גם
ל וייאלץ ייפול קארטר מי

 אצלו שיגלו אחרי — התפטר
יש לירות אלפיים של חשבון

המאו המיזרחי בבנק ראליות
 בירושלים.״ חד
 אוהד שמיכאל אחרי 0!

 תחת מאמר הארץ במוסף כתב
 למילוא״, ״מחכים הכותרת

במ עצמו מילוא יוסף העיר
 — למילוא ׳״מחכים רירות:
 הפינה!״ מאחרי
 את ריאיין הארץ כתב 01
 עיסקי עם בקשר דיין משה

 דיין: טען שלו. המטבע-הזר
ההכ כל את ארצה ״העברתי

צי ממטבע־חוץ.״ י שלי נסות
 אך בעיתון, פורסמה זו טטה

 הוסיף שבו המשכה, לא־כן
דו אלפי ״מאות ואמר: דיין

!״ לרים
 נפוצו בדיחות עשרות 01

ה צעירי סיסמת על השבוע
 כי ייתכן לבכות״. ״די מערך,
האו לאיש מגיע בנדון הפרס

̂ר העברית, ניברסיטה מנ הד׳
 מחנה מראשי כרינקר, חם

ב לבכות ״די שתיקן: שלי,
 לצחוק! ממה יש הזאת! ארץ

 מהמערך!״ — למשל
טו כרמל משה ח״כ 0!
טו סיבה סוף־סוף מצא כי ען,
 ב־ ״כשאני :לחדל לנסוע בה

 עיתונים קורא לא אני חדל,
 טוב.״ לי עושה וזה ישראליים,

 כחבר כי להזכיר, שכח הוא
 אל־על של ׳מועצת־המנהלים

בכרטיסי־חינם. לחדל טס הוא
 טוכיה החקיין בפי 01
 שונה: מסוג טענות יש צפיר
 מתנכלים ׳אכן ואכא ״רבין

 ישנים לי לקח אישי. באופן לי
 הם עכשיו אותם. לחקות ללמוד

הפו מהבמה להיעלם עומדים
 לחפש אצטרך ואני ליטית,

לחיקוי.״ אחרים מועמדים
 אמנון הפירסומאי 01

כחורז גם נתגלה אריאלי
 ליום- הביא אריאלי חרוזים.
 השלום, ספן -של 50ה־ הולדתו
 מקורית מתנה נתן, אייכי
 תרומת־דם על תעודה כיותר:

 ניתן. אייבי של בשמו שתרם
הח את אריאלי צרף לתעודה

אייבי, ״אייבי, הבאים: רוזים
 להאמין קשה / הנשים, אהוב

ה ש ת שו / !חמישים בן א
 עושה / ברוח, צעיר נצחי, בב

 העושה / רוח, ועושה גלים
 / החלום את להגשים הכל

 סוף- — לקרב או — להביא
 דווקא אז / השלום. את סוף

 / בנאדם כל־כך שאתה מפני
 של אחת מנה לטובתך תרמתי

 ־ מצרף אני ולתעודה / דם
 למא / וברכות חולים

בריאות... שנות רים
ה ישחקו 01


