
 רימון צכו העיתונאי חדשות
 של ממישפחה פנייה קיבל

ל שביקשה עיוור, נבה־צה״ל
 העיוור, של כלבתו את החזיר

 בין נתון היה רימון שנגנבה.
 לא אחד מצד והסדו. הפטיש

 שאינה ידיעה לפרסם רצה
 לא שני מצד חדשה, בבחינת

 לבסוף לפנייה. לסרב יכול
 מהשדרן ביקש פשרה, מצא
בק את שישדר תדמור רם
 עד בתוכניתו. המישפחה שת

 המיש־ הודיעה התוכנית לסיום
נמצאה, הכלבה כי לרימון פחה

 אחרי ספורות דקות ■1
 על הפגזת־הקטידשזת שהתחילה

 סבג ;בי האזרח טילפן צפת,
הצב והתחנה האדום, לטלפון

 ששידרה הראשונה היתד, אית
ההפגזה. על הידיעה את

 של אשתו אלון, רות !■
 י;אל ח״כ לשעבר שר־החוץ

 לאחרונה עד עבדה אלון,
קי של בית־ההארחה כמנהלת

 עובדת אולם גינוסר. בוצם,
 שר־החוץ־לשעבר אשת היותה
 אטרקציה. שהפכה לכך גרמה
 עזבה והיא עליה, נמאס הדבר

 לעבוד עברה עבודתה, את
 האלקטרוניקה מיפעל כמזכירת

 גם עובד שבו המשק, של
בעלה.

 להיפתח עומד בסוכות 8!
 אמנותיים. הדפסים של שבוע

 צפת עיריית מארגנת שאותו
 רד לדפוס שנה 400 במלאות

 משתתפת- בארץ־ישראל. עיברי
 אנה הציירת תהיה הכבוד
בו, התש גיל את שעברה טי

 מדי עדיין והמציירת עים,
ביומו. יום
 רי־ יואל לעורו-הדין ■1
 שאותן ברכות, כמה היו פד

 ל־ :יום־הכיפורים לפני שיגר
ה בכדורסל, ישראל ניבחרת

 :אירופה באליפות משתתפת
 לזמר טובה. חתימה גמר חצי

 חתונה גמר ג נאזן יהורם
 מן־ציון: ליהושע טובה.

 שלו, לחבר טובה. חנינה גמר
 גמר טופז: דודו השחקן
טובה. חתיכה
 :ריפל משל חוכמה עוד !■

ב לחילופי-גברי קוראים איך
בא-שר-טרי. ממשלה?

 הלוי, דודו העיתונאי, ■1
 טיים האמריקאי השבועון כתב

 כלב- בביתו מחזיק בישראל,
 לנו הלילות באחד שמירה.

 מחוץ הלוי של בני-מישפחתו
 את גם עימם ולקחו לביתם
 נערכה לילה באותו הכלב.
 מתוכה ונגנבו בדירה, פריצה

ותכשיטים. גדול סכום־כסף
 מרדכי הרכבת, מנכ״ל ■1

 ״נו, השבוע: נשאל צפרירי
 והשיב: ברכבת?״ נשמע מה

 היחידי הדבר היא ״הרכבת
מה ירד לא שעדיין בארץ

פסים.״
 בין שהתקיימה בפגישה ■1

 שר- לבין איגוד־המלונאים
 והתעשייה, המיסחר התיירות,

 המלו- ביקש הורביץ, יגאל
 מן שיף חיים הירושלמי נאי

 על המס את שיבטל השר
 יו״ העיתונאי התערב הוויסקי.

הזדמ ״ובאותה :פריאל סן!
 המם את גם לבטל כדאי נות
 המייו־ הצרפתית הגבינה על

 אדיש נשאר לא הורביץ באת.״
 מכיר ״אני שיף: של לבקשתו

 שנפלו טובים אנשים כמה
הראש.״ על האחרון בזמן

 אלכסנדר הממציא ■
 הת־ ישל השיטה אבי זרחין,

 הקפאה, באמצעות פלת-מים
 אינו החדש המישטר כי גילה
 הישן. ר״מישטר מן כל-כך ישונה

אי-אפשר החדש ׳בסישטר גם

 יו־ ראשיהממשלה, עם להיפגש
מזכי על־ידי !נענים המיכתבים

ש להוכיח כדי אדישות. רות
 היתה הצארית ברוסיה אפילו
 זרחין מספר אחרת, שיטה קיימת

 ה־ :1915ב־ שהיה מעשה על
 דרכון, לו לתת סירסו ׳שילטוט־ת

 לשאת היהודים שעל בטענה
 אלכסנדר ואילו יהודיים, שמות
 תבע זרחין יהודי. שם אינו

׳ו ׳שריהמישפטים, עם להיפגש
 בפטרוגראד עימו לפגישה הוזמן

 זרחין, כשהופיע (לנינגראד).
 ונתבקש ,67 המספר את קיבל

 הופיע הקבועה בשעה להמתין.
 מזכירים, שני בלוויית השר,

המוז הגדול. באולם־ההמתנה
 פי על בשורה, הועמדו מנים

 לכל הקדיש !והשר המיספרים,
 כשהוא דקות, כמה מהם אחד

 עניין בכל במקום בו מחליט
לע מה המזכירים על !ומצווה

 של תורו הגיע כאשר שות.
 אינו כי השר לו אמר זרחין,

 שחוק מפני לו, ׳לעזור יכול
 להיות צריך וליהודי חוק, הוא
זרחין: לו אמר יהודי. ישם

 שבועון ג/ רשת על־ידי השנה כזמר שנים, שבע מזה הראשונה בפעם נבחר 71111
| !■י י#1| תו־הזהב, את גם לו העניקה הצבאית התחנה וגלי״צה״ל. להיטון הפופ /

 סביבו. שהתרחשה המהומה מכל התרשם לא שצביקה אלא התרבות. בהיכל שהתקיים חגיגי בטכס
המעריצים. מפני צה״ל גלי חיילי שמרו הדלת על ההלבשה. בחדר הסתגר לבמה, עלותו לפני שעה חצי

 את ולסכם לציין שבא בתו־הזהב, היא גם זכתהכץ גיוזי
 התו את הניחה ג׳וזי תשל״ז. הפיזמונים שנת

עין עם דיין משה מרגיש איך ״מעניין :ואמרה עינה, על
כמישחק. ובן, שם לילדיה, ישמש שהתו אמרה אחר״כך אחת.״

 שינד, 2500 לפני הישר, כבוד
אלכ בשם סלך ׳ליהודים היה

 ינאי). לאלכסנדר (הכוונה סנדר
ל שיגיש ׳והודיע הסמיק השר

 לתיקון הצעת־היחילטה סנאט
 באמצע זרחין: מסכם העניין.

 הסנאט עסק מילחמת־העולם
 מדוע מסביר וזה זיו, בשאלה

 אגב, הצ׳ארי. המישטר התמוטט
 אסור בכלל היה כיהודי, לזרחין,
או כששאל בפטריוגראד. לה״ות

 איך השר בנוכחות המזכיר תו
 לחוק, בניגוד לפטרוגראד, הגיע
 הוא זרחין ״סר הישר: אמר

 אותו יתלמד ואל צעיר, בחור
לשקר.״

 ד״ש של החדש מעמדה ■
 ככל מציק ׳אופוזיציונית כמפלגה
הפרופ התנועה, למנהיג הנראה

 שה־ אחרי ידין. ייגאל סור
 ל- מרכזה את העבידה ׳תנועה
׳הודיע ׳בירושלים, חדש ׳בניין

 מספיק זה ״אין לחבריו: ידין
ה מרכז יהיה החדש שהבניין

מצ לאור התנועה. ישיל עצבים
 כל קודם חייב הוא ׳כיום בנו

החזקים.״ העצבים מרכז להיות
 של ההסברה אגף ראש ■
ל, אלי העתונאי ד״ש,  איי
 משהו יש סוף סוף כי סבור

 :ולאגודת-יישדאיל לד״ש משותף
 היחידות המפלגות שתי ״׳אלה

 בירושלים ׳נמצאים שמרכזיהן
הבירה.״

ה המטוסים תעשיין 81
 שידלוכסקי יוסף קשי״!,

המ מנועי מפעלי בעל ),81(
 אינו ובבית־שמש, בצרפת טוסים

מפ מעסקי לאחרונה מוטרד
 מבלה הוא הזמן מרבית עליו.

 מדי ׳נוסע שבקיסריה, בביתו
 בים. לרחוץ אופניים על בוקר

 אופניו, את לסחוב לו שייקל כדי
מיוחדים אופניים עבורו רכשו

ה כתגלית נבחרה המצויינת הזמרתוביץ יהודית
 התרגשה לא 22ה״ גת יהודית שנה.

 כספי, מתי המלחין עם הקלעים מאחרי הזמן רוב ישבה מהזכייה,
 קצרים. במישפטים לקהל הודו שניהם השנה. כמלחין שנבחר
טובה.״ ושנה להתראות ״תודה, : אומר — לשיר במקום — כשמתי

ש טיטאניום הקלה מהמתכת
 שיד־ ל״י. יאלף 15כ־ מחירם
 לחיק לאחרונה חזר גם ליובסקי
 בענייני לעסוק ומרבה היהדות

דת.
 חברי שערכו בפגישה 8!

 הישראלי ועד־השלום משלחת
ה העתזן עורך עם במוסקבה,

 ליטראטורנאיה הרוסי ספרותי
 צ׳קזכם אלכסנדר גאזטה,

 ביקש במוצאו, ותודי שהוא קי,
 הישראלי מהמשורר צ׳ק׳ובסקי

ל בן־יהודה (״יבי״) יונה
 ל־ טשיריו שלושה לו השאיר
ב בחר יבי בעיתונו. פירסום
 שתורגמו עבריים שירים שלושה

 לרוסית היעתון מתרגמי ידי על
הק הג״ליוגות ׳באחד ויפורסמו

ה הוא צ׳קובסקי ישלו. רובים
 לניד הספר יאת שכתב איש

 בשעתו שתורגם במצור, גראד
פוע בהוצאת והופיע לעברית

לים.
 הרדיו תוכנית בהקלטת 8!

ל שנועדה ומצב-רוח, בידה
 בירך ראש-יהשנה, לערב שידור
 אגמון, יעקב התוכנית, מנחה

 ישראל עם ׳ואת המאזינים את
 בין החדשה. השגה לרגיל כולו

 ל־ מייוחדת ברכה ישלח השאר
 הרגישות על ממשלת־ישראל

 לנקיון־כפיים שגילתה המיוחדת
 בשני שהתבטאה וטוהריהמידות,

הבנקאי של שיחרורו :אירועים

והח ממאסר בן־ציון יהושע
 חמש של בשווי החפתים זרת
 ידי על ׳במתנה שניתנו ל״י

 גדעון השיכון לשר כלל חברת
 שודרה. לא זו ברכה אבל פת.

 בן־ דרורה התוכנית, עורכת
אותה. צינזרה אבי,

ה איגוד יושבת־ראש 8'
 טובה בישראל, מפרסמים
מכו מכבר לא רכשה ישעיה

 בצבע אודי, מדגם חדשה נית
ש אחרי יומיים לוהט. אדום

 לידיה, המכונית את קיבלה
 ביתה. מפתח המכונית נעלמה
 המישטרה את הזעיקה טובה

ואומ האבידה. את לחפש כדי
 הפעם גילתה המישטרה נם,

נמ המכונית למופת. יעילות
 אלא קצר. זמן כעבור צאה

 בה להשתמש יכלה לא שטובה
נמ המכונית בחגים. לטיולים

לגמרי. הרוסה כשהיא צאה
 החדשה מסעדתו לפתיחת 8;
 מנדים׳ שאולי דפי של

ש פרות שתי הובאו צ׳ריס
 אחת כבוד. כאורחות שימשו
 לרוץ והחלה התמרדה הפרות
 כש־ בן־גוריון שדרות לאורך
בעק רצים שאולי של אנשיו
 הפרה, נתפסה לבסוף בותיה.
 בתנובת ישראל אלופת שהיא
 למשאית בכוח ונדחפה חלב,

 אל בחזרה אותה שהובילה
הרפת.


