
 לבקש׳ בדי מיזשרדו מנהלי0
 מאחד ״ביקשתי :■עצה ממנו

 ספירתהמלאי, לערוך תעהבדים
 ד׳ עדשים !מה סירוב. והוא

 לו השיב בשקט,״ ״,מדברים
 כך ■על ישמעו ״אחרת •מילוני,

 הם וגם האחרים, העדגדים
ספירת־יטלאי.״ לערוך יסרבו
■ שר־המישפטים עוזר י
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חוריה. של החתונה תמונות בשעתו צולמו שבו הרקע אותו ועל רישמיות תמונות באותן דונו

,צי לצורך ושם הנמצא דיין,
 האורניום. קשר הסרט לומי
 חוד־ שלהשה בחו״ל ישתה :אסי

 הטלוויזיה מפיקת ,אישתו, שים.1
 כארץ נשארה דיין, אחרונה

ו עמליה ילדיהם, שגי עם
להצ מתנוונת היא אך אבנר,

בקרוב. בעלה אל טרף
העניק בגין מנחם ■

 הבא ושהמרדאייז מניית1״ ביד:
 סשנבחר האש־הממשלה.״ יהיה
 לטלפן הראובני מיהר בגין,
 הסיפור. את לו ■ולספר אליו
 הזדמנות כאותה ,הבטיח בגץ

 ראית יעניק וכי יאכזב, ■לא כי
צה״ל. לגלי

■  מקבל בשנה שנה מדי !
מרא כאחד בשעתו שנחשב מי
 בארצות־ הפשע סינדיקט שי

 בערב דנסקי מאיר הברית,
 טובה שנה ברכת ראש־השנה

חק בטלפון צ די, מי ב י  איש ג׳
 לשעבר, 101 הקומנדו יחידת
 במועדון־ קצין־ביטחון וכיום
 נפגשו הם תל־אביבי. לילה

 ראש־ בערב זה את זה והכירו
 קיווה השנה תשל״ג. השנה
בר את ללנסקי לאחל ג׳יבלי

 ש־ ביות פנים, אל פנים כתו
ב בישראל ביקור תיכנו לנסקי
האי בעקבות הנוראים. ימים
 על מישרד־הפנים שהטיל סור

 הצהיר לארץ, לנסקי של בואו
ברי לי אין ״עכשיו ג׳יבלי:

 לארוז מוכרח אהיה אני רה.
 אליו ולנסוע המיזוודות את

!״לאמריקה

ביש אוסטריה שגריר 9
הפ מדפי, איננו ד׳׳ר ראל,
תע1 בפתיחת האורחים את תיע

 האוסטרי האמן של רוכתו
 הירצה סאושר פוקס. ארנסט
 על ארובה שעה !במשך לפגיהם
 !הרו בסלול האוסטרית האמנות
ש מוסי, בפרס. פוקס ארגסט

 רנטה, רעייתו בחברת הגיע
מיצי !אוסף ׳ברשותו ■כי סיפר

א ישאותו פוקס רות  ,מעריץ, מ
 בישראל שהותו בשנת ובי

 של יצירות כמה לרכוש הספיק
ישראלים. אמנים

■  סבלה קל מזעזוע־מוח י
ה העיתונאית ד שנח הוז, ע

 של ברזל ממשענת בראשה בלה
 ש- לידיד, שהתהפך. כסא־נוח

 בנה, השיב לביתה, צילצל
 הכפר תלמיד שהוא אדיאור,

 לומר אפשר ״עכשיו :הירוק
 כל על דפוקה שאמא בשקט
!״הראש

 אלי הפיזמונים שדה 01
 סגר,ת סמי במסוק סם ישראלי
המשו צה״ל, גלגלי התוכנית

 !והעוסקת השבוע בסוף דרת
 ובהכוונת פקקי־תגועד, באיתור

 היה במטוס איתו יחד התנועה.
 ״■עין המפונה איש־מ״שטרה

 בגי־ברק ימעל פשטסו הנץ״.
,הנ המסוק הבחינו,בהיבהובים.

 מכונית ליד ונחת טוס מיך
ה !בין שהגתה פרוצה, לארק
 נמצאו הכי,יטען בתא עצים.

 ישראלי אלי המכונית. ניירות
ש התוכנית למוקד התקשר
ה ישב שם הצבאית, בתחנה

 שהתקשר אלוני, אדרי שדה
לו ,והודיע המכונית בעל ,אל
נמצאה. הגנובה מכוניתו בי

.
אי קודם־לכן שבועיים ■

 בגלגלי המשתתף תמסוק, תר
 שעסק ירושלמי פורץ צוז׳׳ל

 כמבוקש ושהתגלד, בפריצה,
ירושלים. מ״שט׳רת על־ידי

 ואלו- האולימיפית השחייניתוינסו אולויקה
גרמנית, המזרח פת־העולם

בבגד משתתפת היא שבהן האחרונות השחייה בתחרויות משתמשת
 מומחים ושלדעת בילגד גרם 44 שמשקלו חדש מסוג אריג עשוי ים

 יותר. טובים שיאים להשיג לה ומסייע במים החיכוך את מקטין
 הופך הוא נרטב כשהוא :זח לבגד־ים יש אחת צרה אולם

ריכטר. אולריקח של כדבריה פורנוגראפי,״ ״כמעט שקוף,

 הצבאית לתחנה גילעדי ראית
 ■תוכניתה במיסגרת גלי־צה״ל,

 כי הסתבר העיתונות. רבותי
הצב התחנה זכתה בכדי לא

ה רגורך מפיק !בכבוד. אית
 הראוכני, עימנואל תוכנית,

 יהיה ומי ■הבחירות ערב נשאל
ו בתוכניתו !הבא המרואיין

הם־ הוא בגין.״ ״מנחם : השיב

בתפ שנותר גוטמן, יחיאל
 השילטון ■חילופי אחרי נם קידו

 עוזר־ !עושה מה נשאל ■במדינה,
 השיב יסר. לו ■מינו !•שטרם שר

 ■שלי ■החדש ״התפקיד :גוטמן
 הי׳שן המושטר את לייצג הוא

ה המישטר ■שעורך באירועים
חדש.״

 פגש, ציון בן־ יהושע ■1
 בידיד ישוחרודו, אחרי מייד

 קופת־זוזו־ ולמזכ״ל .לו ■משותף
 ד ידלין, אשר לשעבר, לים

 ב־ בידלין פגש כי לו סיפר
 טוב מרגיש הוא !ובי בית־הכלא

 :הידיד לו ■אמר מצויץ. ונראה
 סי־ את מפחית ,אתה ״ששש...

לזזגינה!״ כוייו

 שולמית חברת-הכנסת ■
 בח״ב פגשה כי ■מספרת אלוני
ישר מאגודת פרוש מנחם

 ■,,!שר־החוץ :לו ■ואמרה אל
 פאריס את יצא דיין משה
 15.30 בשעה אל־על במטוס

 הזדמנות לכם יוש שבת. ביום
 להתפטרות להביא לא-׳נורמלית

!״הממשלה

 בנו שוהה באוסטריה 0}
אסי השחקן שר־החוץ !של

 שנפצע הבינלאומי, השם בעל הישראלי הציירגת תשה
יום־ מילחמת בערב בתאונת״דרבים קשה

 הראשונה תערוכתו את יפו אמני בגלריית עתה מציג הכיפורים,
 הוא שנושאה בילבד, אחד ציור״שמן כוללת התערוכה פציעתו. מאז

גרו במגרש המונחת נפצע, שבה המרוסקת ה״ב.מ.וו." מכונית
 את לגרור הבטיח בן־אמוץ, דן גת, של ידידו בבאר-שבע. טאות
 לא אולם הפתיחה, ביום הגלריה בפתח ולהציבם המכונית שרידי

 סיפור ״זה :טוען התמונה, את למכור המסרב גת, זאת. עשה
ממנה.״ להיפרד יכול אינני אישי, משהו היא שלי. הטרגדיה

אנשים
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