אין טמפונים בספר! של דן בן־אגזזץ,
1

!  9אלוף כינוס הפועל ב 
טנים ,והשחקן מס׳  3בארץ
במישחק זה ,הוא חיים אר־
לוזורוב בן ה־ ,21שזה עתה
השתחרר מצה״ל והחלים מ 
כאבים קשים בגבו ,שהפריעו
לו באחרונה במישחקי הטניס.
חיים הוא בנו של שאול אד•
לוזורוב ,שהיה סגן נציב-
המים בארץ ,ונכדו של חיים
ארלוזורוכ ,המנהיג הציוני,
שנרצח בחוף ימה של תל-
אביב ב־. 1933
'  9לפני צאת ספרו החדש,
זיונים זה לא הכל ,הודיע דן
כן־אמדץ שיהיה מוכן לשבץ

י

״■  .. ............. ...........י■י "

אך יש באמריקה יותר פ ל א פ ל מא שר בי ש ר אל .

נדהם מהמיספר הרב של הכד
טלפנים ,שתחת למסור לו מי 
דע על הפיצוץ ביקשו לשאול
פרטים על מה שאירע .אחרי
שגלי צה״ל החל משדר מביז־
קים על הנזק ,טילפנה אל רי 
מון אשה ,תושבת הרצליה,
שטענה בכעס ,כי גלי צה״ל
מעוררים בהלת־שווא .יום אח 
רי כן טילפנה אותה הגברת
אל רימון לביתו ,התנצלה על
כי כעסה יום קודם לכן.
!  9הפתעה נעימה ציפתה
למנהלת הפירסום של חברת
עץ הזית ,טובח ישעיה,
כאשר חזרה מטיול בחוץ־לא-

על רגליו והתקרב אל הבימה
מרוב התלהבות .באחת ההופ 
עות שלהם ,שנערכה בבאר־
שבע ,היה אריק עצבני ומתוח.
באותו ערב נערך מישחק כדו 
רגל בין ניבחרת ישראל לניב-
חרת ספרד ,ואריק התעניין
בכל רגע ,מאחרי הקלעים ,ב 
תוצאת המישחק.
כינוי מקורי מצא ה 

^ 9
פרקליט
לנאשמת בהרבחת ההירואן על
גופה ,קולין פודי :פורד
טרנזיט.

אכדהם לנדשטיין
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יש מישפחות שהתברכו
בילדים כישרוניים .מישפחת
בעלי־הבוטיקים ,דליה ועמוס
מידה ,היא אחת מהן .שירו
של בנם ,כי א ,בן ה־ , 17סי
פור קטן ,כבר מושמע ברדיו,
ועתה עומדת בתם בת ה־,8
מיכל ,להשתתף בפסטיבל
בינלאומי של שירי־ילדים ,ש 
ייערך בארץ .אגב ,גיא נראה
בימים אלה יוצא עם מירי,
בתו בת דד 17של האלוף

הרצל שסיר.

׳  9במסיבת כתבי־תיירות,
שערך אלי מסר ,נציג מיש-
רד־התיירות האוסטרי בארץ,
גילו הנוכחים עניין בשולחן
הרולטה ,שהביאה מווינה מיש-
לחת של אנשי־תיירות .לעיתו 
נאים הותר לשחק ברולטה,
ומי שזכה במישחק ,קיבל פרם
— עוגה אוסטרית ,שהובאה
אף היא מווינה .אחד המנהלים
של אתר מרפא ותיירות ב 
אוסטריה סיפר שלפני שנה
ביקרו באתר שלו כמה מאות
וביניהם השחקן
ישראלים,
שמואל רודנסקי וההומו-
ריסטן אפריים קישון.
 9מנהל שרותי עיריית
תת־אלוף )מיל(.
תל־אביב,
פינחס )״פינייה״( להב ,ה־

צייה גסט

מהפמיניסטיות הידועות של חיפה ,ומי
שעמדה בראש תנועת ״שלום עכשיו״
בעיר״חנמל ,החליטה לפרוש מפעילות ציבורית ולעסוק יותר בענייני
ממון .גסט מצאה וילה על הכרמל ,שכרה אותה והקימה במקום
בית־מימכר לרהיטים עתיקים .תוך שבועות אחדים הפכה וילת
הרהיטים העתיקים מקום־המיפגש של הבוהמה החיפאית ,שאולי
אינה קונה רהיטים ,אך נהנית לשבת עליהם וללגום משקאות.
ידוע בהברקותיו ,הכניס הש 
בוע אימרה חדשה לאוצר־
המיכתמים שלו  :״יש שני
סוגי חברים .אלה הבאים לב 
רך אותך להצלחתך ,ואלה ה 
באים לנחם אותך בכישלונך.
משום־מה ,יש תמיד הרבה יו 
תר מן הסוג השני.״
!  9עדנה מדליה ,ספור 
טאית ומורה-להתעמלות ששימ 
שה כמארחת לאנשים־חשו-
בים־מאד בכינוס הפועל וד, 11
התרגשה מאד כשאורחי הכנס
מחוף־השנהב זיהו אותה מייד

אברהם לביא

'  1אחרי חמישה חודשי
מנוחה באמריקה חזר ארצה
הזמר־מלחין־שחקן שמוליק
קראום .הוא באמת נסע לשם
לנוח ,ולכן דחה הצעות של
ישראלים ,המתגוררים באר-
צוודהברית ,להופיע בפניהם
במועדונים שונים .מה הרשים
אותו ביותר באמריקה? ״יש
שם יותר פלאפל מאשר בתל-
אביב,״ אומר קראום .סרטו
סוסעץ ,שבגללו נסע לאמ 
ריקה ,מוקרן עתה בקנדה ו־
•וקרן בקרוב בלוס־אנג׳לס.
 9אל תוכנית הסלפון ה
אדום ,בגלי צה׳׳ל הגיעו בש 
בוע שעבר קריאות רבות בד 
בר הפיצוץ ברמת־השרון .עו 
רך התוכנית ,צכי רימון,
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רץ .נודע לה שהציעו אותה
כמועמדת בבחירות להנהלת
איגוד המפרסמים .היא נבחרה
בשבוע שעבר להנהלת האיגוד,
יחד עם עוד עשרה גברים.
אחרי הבחירה ניגשו אליה ה 
נשים המעטות מבין הבוחרים,
ואמרה לה כי בחרו בה משום
שרצו כי תהיה לפחות נציגה
• אחת בהנהלה .הגברים שבין
הבוחרים טענו ,כי בחרו בה
מפני שרצו בנציגה יפה בהנ 
הלה .סיבה נוספת לבחירת
טובה ,גרושה ואם לבת ובן,
על־ידי בני שני המינים ,היא
לחימתה מזה שנים למען ענ 
ייני איגוד המפרסמים.
!  9הזמרים ארייק אייג■
שניין ושלום חניד ,שיצאו
בתוכנית חדשה ,הוכיחו לקהל
הישראלי שלא צריו להיות
אלטזן גזון ,כדי להלהיב את
הצעירים .בהופעותיהם הצלי 
חו השניים להדליק את הקהל,
שהדליק מצידו גפרורים בכל
פעם ששיר אהוב הושמע .לק 
ראת סוף התוכנית קם הקהל

בשעתו
מדליה״.
כ״קצינה
שירתה בארצם בצוות קצינות
משצם צה״ל.
 91ההצגה חייבת להימשך,
החליטו השחקנים יו סי ק י ״ן
וי ש ר א ל ער יי ס מן .הם הגי 
עו למושב גורן שבגליל המע 
רבי ,שם עמדה להיערך הצגת
הילדים מעבר לים על הדשא.
לפתע החלו הפגזות על האי-
זור .כל הילדים ניצטוו לרדת
למיקלט .שני השחקנים לא
ויתרו על ההצגה .הורידו את
התיפאורה למיקלט דרך פתח*
הביטחון ,ושם התחילו בהצגה
המתוכננת.
!  9את מינויו החדש כ 
שגריר ישראל בדרום־אפריקה
חגג יוסף זזדמדין ,מי שהיה
ראש שירות-הביטחון־הכללי ו 
שגריר ישראל האחרון באי 
ראן ,במיסעדה סינית .באותו
יום חגג גם את יום הולדתו
ה־ .56בארוחה נכחו גם אשתו,
•טריקה ,מי שרייתה רב־סרן
בחטיבת גיבעתי במילחמת־ה-
עצמאות ,ובעלה של בתו ,מו 
לי א כיש ד ,שהוא כוכב-
כדורסל .ידידיו של הרמלין
אמרו לו ,שהם מקווים שכאשר
יחזור מדרום־אפריקה ,עם תום
שירותו שם ,יגיע עם כל חפ
ציו — דבר שניבצר מטנו כא 
שר עזב את איראן .הוא נטש
את איראן בימי המהומות וכל
רכושו שם עלה באש.

המורה הוותיק לעברית ולערבית ,הוא
מומחה ללימוד שגרירים בארץ .בעבר
היה המורה לעברית של שגריר צרפת בישראל ,פייר ז׳ילבר ,שדיבר
עברית מבריקה ,ועתה הוא מורו לעברית של שגריר גרמניה ביש
ראל ,קלאוס שיץ .בפתיחת תערוכה במוסיאון תל־אביב נשא השגריר
נאום בעברית רהוטה ,ושמח מאד לפגוש במורו שחיה גאה בתלמידו.
מודעות מיסחריות בספר ,כמו
כל שבועון המכבד את עצמו.
אך דן מגביל את סוג המוד 
עות .שתיים מהן אין הוא מו 
כן לכלול בספר .האחת :פיר-
סומת לטמפונים ,והשניה  :מו 
דעה של חברה לאיטריות.

״ ~ * ״■■■.....י״ ■ ..... ................ .

!  9בישיבת הוועדה המר 
כזת של ההסתדרות ,כאשר
דובר על תביעות השכר של
הפועלים ,הציע ד ב כ ן ־ מ א י ר ,
מזכיר מועצת פועלי תל-אביב,
לתבוע תוספת חדשה לפועלים
— תוספת סבלות .הסביר בן-
״בקצב האינפלציה
מאיר :
יהיה עוד מעט כל-כך הרבה
כסף ללא ערך ,שיצטרכו פו 
עלים מיוחדים לסחוב אותו
במיזוודות ענקיות.״
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כאשר

שני

הזמרים,

ששי קשת ואריה מום־
קונה ,הגיעו לאולפן־הקלטות

אורד חידה

הדוגמנית ,נתגלתח פאשת־עסקים ממו
לחת .בבית-הספר לדוגמנות טנניחולה,
הסתיים המחזור הראשון ,ותלמידיה צעדו על המסלול בגאווה.
אחד מתלמידיה הוא שלמה הורביץ ,בן ה״ 22מחיפה ,שעורר
תשומת־לב כללית מפני שהוא דומה מאד בצורתו לג׳ון טראבולטה.

כדי לשיר ג׳ינגלים )שירי פיר-
סומת( ,אמר מוסקונה למפיק :
״בשביל מה לקחת את ששי ו
אני הייתי מוכן לחקות אותו
בחצי מחיר.״
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