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ל סיפר סייסון, ג׳ון אל,

 עומד הוא כי ישראלי ידיד
 לחופשת- ,לארצו בקייץ לנסוע

 :הידיד אותו שאל מולדת.
 את לעזוב יכול אתה ״איך

 ״1 ממושך לזמן שגרירותך
 כל תדאג, ״אל מייסון: השיב

 ב- נמצא גגין שמוגחם זמן
 ישתנה לא דבר שום שילטון,
שלכם!״ במדינה

 את מכנים צה״ל חיילי 81
 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
 :חדש בשם איתן, (״רפול״)
 אותו על או, בימתי״, ״כומתה
 אחת כומתה״. ״רבו מישקל,
 המתהלכות רפול על האגדות
 הפלמ״ח בימי כי טוענת בצה״ל

 והיה ראשו, את לחשל ניסה
ראש. במכות דלתות פותח

 עיריית ראש של מסע־הבחירות
 יצ'״)׳(״צ שדמה תל־אביב,

 של עקשנותו בגלל או להט,
עי :שאולי רפי המיסעדן

 בימים החלה תל־אביב ריית
פי הירקון רחוב בקישוט אלו
צב בפנסים יורדי־הסירה נת

 מתארגנים בינתיים עוניים.
הפי נגד להפגנה האמור דיירי

 לרובע־בי- איזור-מגוריהם כת
 עומדת המפגינים בראש לויים.

המת הול, עדה העיתונאית
ה כי והטוענת בסביבה גוררת

 בלתי־נס־ הפכו בדירתה חיים
משר עדה אם ידוע לא בלים.

 של האינטרסים את כאן תת
ל מועמד־המערך שלה, הבום

 אשר תל־אביב, עיריית ראשות
שהיא נתן, כן־ (״ארתור״)

 המציג ליפשיץ אורי הצייר של ,12 בןליפשיץ דוור
 את מלווה ביפו, תמונותיו את עתה

 לאב אותו להפוך עומדת עדה, אורי, של אשתו לבתי־קפה. אביו
 לי תהיה ,20 בן יהיה שדרור ״עד אורי: אמר השישית. בפעם
מיסעדה. לפתוח שטוען כפי עומד, ליפשיץ כדורגל.״ של נבחרת בבית

תו הרזה המראה אופנת 8'
 אנשי־סא- כמו מדינאים, פסת

 סיפר בישראל, בהיותו טירה.
 דיט־ ,האנסהגרמני שר־החוץ

 בחוות הפחית כי גגשר דין*
 מ- ק״מ 15כ־ מיוחדת הרזייר,

 למילתחה נזקק וכי מישקלו,
 הסאטירי- גם לחלוטין. חדשה

 מיכאל״) (״ב. .מיכאל קאי
 ממיש- ק״ג 12 הפחית בריזון

מחוד למילתחה ונזקק קלו,
שת.

 על הדיונים אחד במהלך 81
 ח״כ טען לצה״ל בנות גיוס

 פרוש מנחם אגודת־ישראל
 אביה בבעלות נמצאת בת כי

 התפרץ מתחתנת. שהיא עד
 ׳מרדכי ד״ש, ח״כ לעברו

ש מבין ״אני ג ורשובסקי
 אבות, אותם את מייצג אתה

 האונס את שחקרה שבוועדה
 את אונסים הם כי הסתבר

!״בנותיהם
בגלל זה אם ברור לא 8!

 שהיא או כדוברת, לו משמשת
 אישי- באופן סובלת באמת
 שהפך באיזור, מהרעש פרטי

בתל־אביב. מרכז־שעשועים
 אריק שר־החקלאות 8!

 מזכירה. מחפש עדיין שרון
 מועמדת נמצאה שלא אחרי

 פירסמה במישרדו, מתאימה
ה בעיתונים. מודעה לישכתו

 בשיחות־טלפון, הוצפה לשכה
אין. מתאימה מזכירה אך
סלע מיכאל הפרופסור 8!

 שרה ואשתו וייצמן מכון נשיא
 להורים בקרוב להפוך עומדים

 לכל נלוותה שרה מאושרים.
 כל במשך בעלה, של מסעותיו

 כששבו אך הריונה, חודשי
 בארצות- מסיור שעבר בשבוע
נסי זו היתד, כי הודיעה הברית

 תשב מעתה וכי האחרונה, עתה
הלידה. עד בבית
 עלי מנחה עושה מה 8)

 ץ לונדון ירון לשעבר, כותרת
בבית־הספר הרצאות נותן הוא

 הוא שכה בתל-אביב, ״גורדו!״ כבריכת נמצא מישרדו כי טוען חבר״הכנסת,דיזל הילל
 שם לקבל כבריכה, אנשים לפגוש נוהג סב, שהוא זיידל, ובקיץ. בחורף שוחה

 שחיינית עדותה, לפי שהיא, רחל, אשתו; גם מצטרפת הספורטאי הח״כ אל פגישות. שם ולקבוע קהל
הבריכה. את בבוקר פוקד הוא בירושלים לכנסת נוסע שהוא בימים גם מבעלה. נלהבת פחות לא

גד העיתונאי של לעיתונאות
בירושלים. רייכר עון

 של הוותיק הרדיו כתב 81
 ברונו בישראל, סי־בי־אס

 ישראל את עזב דוסטריייל,
 במקומו לארצות־הברית. וחזר
 ,23 בן צעיר חדש, כתב מונה

 שמו רהוטה. עברית הדובר
 של כשמו בדיוק — ב רגיי דן

ה של מיפלגות לענייני הכתב
הישראלית. טלוויזיה

 נסע גפן יונתן המשורר 8*
 צאתו לפני באנגליה. לחופשה
 הזמר עם פגישה לו הוסדרה

 שיתן דילן, כוב האמריקאי
מיו קונצרטים שני באנגליה

 גורית, הקרוב. בחודש חדים
בהצ סיימה יונתן, של אשתו

 שלה, הבגרות בחינות את לחה
ה בשנה ללמוד עומדת והיא
תל־אביב. באוניברסיטת באה

 לחזות שבאו הילדים, 8
נב הביתה, שובי לסי בהצגה

 הקולי כלבת את כשראו הלו
 תפקיד את המגלמת היפהפיה,

 ואינה הבמה על כורעת לאסי,
 כראוי. תפקידה את מבצעת
 הת־ קיבלה הכלבה כי הסתבר
 גולדג־ מיקי והמפיק קף־לב,

כך בשל להוריד נאלץ כרג

הבמה. מן המצליחה ההצגה את
 במו־ נראתה שלא מי 8!

 האחרונים, בשבועיים עדונה,
 הי- היא סגל. פרדריקה היא
 בעניינים עסוקה מדי יותר תה

ו חלה, האהוב כלבה שבבית.
ב ניתוחים. של סידרה עבר

 סובל שהכלב גילו שבהם אחרון
 של שבועיים אחרי מסרטן־הדם.

פשוט ולפרדי הכלב, מת יסורים

ל ללכת . מצב־רוח היה לא
 כלב פרדי קנתה עכשיו עבודה.

לפניה. חזר והחיוך חדש,
 וזוכה חיל שעושה מי 8!

 הצייר הוא בינלאומית להכרה
ב שסיים אחרי שריר. דויד

ב שלו תעדוכת־ציורים הצלחה
 שרה אותו הפתיעה בוסטון,

 אמריקאית מנצחת קולדוול,
 אופרת־ את המנהלת ידועה,

ל בהצעה בוסטון, של היוקרה
ה אופרות לשתי תפאורה הכין

 על-ידה מוצגות להיות עומדות
להצ נענה דויד הבאה. בעונה

כשבו לפני ארצה חזר רק עה.
 בארצות־הברית, ממסעו עיים
 שרה מאותה טלפון קיבל וכבר

 לקפוץ ממנו שביקשה קולדוול,
 לה לעזור כדי מייד, ללונדון
שלי לאופרה תפאורה בהכנת

 וגרסל. המל מעלה, שהיא שית
 בסוף רק ללונדון ייצא דויד אך

 רוצה הוא לכן קודם כי החודש,
 של בפרמיירה נוכח להיות
ב שתתקיים בת־דוד להקת
 הכין, לה כי הקרובים, ימים

התפאורה. את כמובן,
על מדברים כבר ואם 8

 ש־ להזכיר כדאי אז לונדון,
 המוסיקאית־ אילת, דגנה

 ללא-לאות העובדת תמלילנית
הלימודית הטלוויזיה בתוכניות

 וכן וקשקשתא קסם קסים כמו
 בטלוויזיה כותרת בעלי לעתים

 קצרה למנוחה יוצאת הכללית,
הבריטית. בבירה
 פלג אלכם השחקן גם 8
ל קל לחופשת-איוורור ייצא

 זו לעונה שסיים אחרי לונדון,
 פרחים שלו, הצגת־היחיד את

 עבודתו על נוסף לבן, לעכבר
בהבימה. הרגילה

 גורדון השחיר, בבריכת 8!
 בוקר-בוקר, נראים, בתל־אביב

 הקבועים המתרחצים על נוסף
 שילוח יוסן! השחקן גם שלה,

ש אנג׳לה השווייצית ואשתו
מתקד בחודשי־הריון נמצאת

מים.

 בלבוש דיזנגוף, רחוב מדרכות על איתן משוטטת והיא אופניים,
 שפחה שברכה אלא טפחיים. ומגלה טפח המכסה קצרצר, ספורטיבי

 כשהיא אופניה על לרכוב וניסתה ספורטיביות, נעליים גם לנעול
העיניים. את ניקרה היא ס״מ. 10 של עקבים בעלי בסנדלים נעולה




