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 הם כי נאמר, שניהם על נודע.
 ה־ דיין. משה עבור עבדו

 היחידה היא האחרונה פיסקה
 לנדאו הזו. בפירסומת הנכונה

ה עובדי שניהם היו ואריכא
 ערך, דיין שמשה הכושל יומון
הזה. היום

 נשיאת יגלום, רעיה ן■
 למערי־ הפכה העולמית, ויצ״ו

 אופירה של המושבעת תה צ
 נשיא־המדינה. רעיית גבון,
ב אופירה את ששמעה יגלום,
 אינה בלונדון, מהרצאותיה כמה

 וטוענת בשבחיה לספר חדלה
 הטובה המרצה היא שאופירה

ב ששמעה ביותר והמעניינת
הזמנים. כל
 מספר פעיל מאיר ח״כ ■1
 לט׳ חדש שם מצאו הילדים כי

האב.״ ״יום :^באב
■  עורר הראמאדאן צום י
 המזכיר עבור נעימה לא בעיה

ירוחם ההסתדרות, של הכללי

 יפוטר שאם שיף הצהיר בישיבה
 הוא פת, גדעון שר-התעשיה,

 מבתי- באחד תעסוקה לו ימצא
כשוער. שלו המלון
 מזכיר חריר, מופה $
ו והקיבוצים, הקבוצות איחוד

 הקיבוץ מזכיר צור, יעקב־
 גילו לאיחודם, עד המאוחד,
 ברית־התנועדד כי באחרונה
 מדהים, סקר ערכה הקיבוצית

 בערך, אחוז, ארבעים כי שגילה
 ראו לא ישראל, תושבי מקרב

קי בשום ביקרו ולא מימיהם
בארץ. בוץ

 אישיות שאלות בתוכנית 81
יש שגריר סיפר צה״ל, בגלי
 בארצות־הברית לשעבר ראל

 האוניברסיטה סגן־נשיא וכיום
ת בירושלים, העברית ח מ  שי
 מאיר. גודלה על דיניץ,

 לאנשים, פנטסטי חוש לה ״היה
 שהיה שמי חדה, כה והתרשמות

 לכל פסול היה אצלה, פסול
סימן מראש שמה היא החיים.

ר | | | | שנערכה למסיבה, רבינוביץ. נירה השחקנית ידידתה, עם יוס־הולדתה את חגגה 111 711|
שחזרה לכולם סיפרה שולה השתיים. של ידידיהן הגיעו תל־אביבית, במסעדה |1י 11 #1111

 אך עזיקרי, עליזה היא כי חשבו המקום תושבי לטלוויזיה. תוכנית הינחתה שם מקריית״שמונה, עתה זה
ווד. נטלי האמריקאית השחקנית את דווקא לו מזכירה שהיא לה ואמר אליה ניגש מהם אחד

0 1 1 1 1 להופיע והשני דב, עם לרקוד האחד — שלו ישנים חלומות שני סוף־סוף הגשים *1)1
111 # 1 התפעל שנים, כמה לפני ברומניה, גדי ביקר כאשר לילדים. בתוכנית־טלוויזיה 1
 הוא וגם יום שיבוא לעצמו גדי הבטיח מאז מאולף. דב עם מצחיקן רקד שבה מתוכנית־טלוויזיה מאד

 שם שמיל״, ״החתול בתוכנית־הילדים להשתתף הוזמן כאשר השבוע, לו ניתנה זו אפשרות זאת. יעשה
כפיו. על המצחיקן את לשאת היסס שלא לדב, המחופשת פוקס, מרים בשם רקדנית עם רוקד הוא

 עם במצריים כשביקר משל.
מאר אותו לקחו מעוזריו, כמה
 שדה. בעיר המיפעלים לאחד חיו

 הצהריים שעת הגיעה כאשר
וצ רעבים ועוזריו משל היו

 העזו לא הצום בגלל אך מאים,
 משל של מלוויו' אוכל. לבקש

 לו הסבירו כאשר אותו הפתיעו
 מלאה. ארוחה עבורו שהוכנה

ה שבגלל להצהיר ניסה משל
 ד,מיש- אך הוא, גם יצום צום

 חתקשתה לא הישראלית לחת
 ארוחה ואכלה אותו לשכנע
המצ המארחים כאשר דשנה,

 עליהם ומשקיפים עומדים ריים
הצד. מן

 המלונות, רשת בעל 81
 מרוצה אינו מאד שיף, חיים
הליברליים. המיפלגה משרי

 ואז קרייסקי ברונו על שאלה
כך.״ בשל עליה התנפלו

 שנערך רעיוני, בחוג 81
הש בתל-אביב, צוותא במועדון

 שדה הליכוד ח״כ גם תתפה
 אמרה הערב בתום דורון.
 גזעית תימניה ברזילי, נוגה

 מחלקת את המנהלת צעירה,
 הם ״איך בבית־ברנר: המנגנון

ה שכל כך לסדר מצליחים
 כל- דומות יהיו בליכוד נשים

בגין?״ למנחם כך
הרט תערוכת בפתיחת 81

 המנוח הצייר של רוספקטיבה
 בורשטיין (״מאריאך) פנחס

 הסתובב תל־אביב, במוסיאון
 שסיפר מוגדי, יוסף המחזאי

בשנת כי לשמוע, שרצה מי לכל

 בפאריס, מאריאן את ראיין 1974
 לא אחד ישראלי עיתון ואף
הראיון. את לפרסם אז רצה

• לי י ת פ ל, נ ט מנ לו מנ ג
 כור, חברת של הכללי הלה

 דיווחי חלוקת טקס בעת ניזכר,
 ששמע בבדיחה לעובדים, כור

 דומה. בטקס באוסטריה בהיותו
סי הסוציאליסטיות,״ ״בארצות

 להתייחס ״נהוג בלומנטל, פר
 פועל ׳אחי׳. במונח חברים אל

 שעבדו רוסי, ופועל הונגרי
 בחפירת הונגריה—רוסיה בגבול
מ שהועבר גז לצינור תעלה

 כבד בארגז ניתקלו רוסיה,
 הציע הרוסי זהב. אוצר בו וגילו

 והמיפלגה, המדינה את לעזוב
 אחים. כמו באוצר ולהתחלק

כמו ׳לא ההונגרי: לו השיב

ב שווה נתחלק הפעם אחים,
שווה.׳״

 את המובילה המשאית 8!
 המזל, ההצגה של התפאורה

ב מסתובבת ועין־הרע הקמיע
ב מכוסה תל־אביב, רחובות
 ההצגה. על המבשרות מודעות

ב חמסה, מצויירות במודעות
 חתול העין ובתוך עין תוכה

 מנהל הופתע השבוע שחור.
 כהן, מרקו ההצגה, של הבמה
 אשד, ברחוב אותו עצרה כאשר
 עשרה אקח ״אני לו: ואמרה

 תשמידו אל רק הביתה, חתולים
הס קצר בירור אחרי אותם.״

 לתומה חשבה שהאשה לו תבר
 תל- עיריית של מכונית שזו

עזובים. חתולים הממיתה אביב
 משען, של הכללי מנהלה 81
 חברי לפני הרצה ריינר, זאב

 תל- פועלי מועצת מזכירות
 במוסדות סיור בעת אביב,
 בעיותיו על כשסיפר משען.

 ומתי הקשיש של הרפואיות
נש לרופא, פונה הוא בעיקר

 מזכיר של ביניים קריאת מעה
ג תל־אביב, פועלי מועצת ד

 פעם ״אף ארצי: השיב רות.
 לגאון ציפורי את חשבתי לא

 אפילו אותו חושב לא אני וכיום
גאון.״ לחצי
 הוז עדה העיתונאית 81
 ב- בבית־קפה ידיד עם ישבה

 לה שהוגש לאחר תל־אביב.
 לטעמה, מדי חלש שהיה קפה,

 זה ״אם ואמרה: למלצר קראה
 זה ואם תה, לי תן אז — קפה
קפה.״ לי תן — תה

 (״יענק- יעקב השחקן 81
לצו זקן גידל גן־סירא לה״)

 משתתף, הוא שבו הסרט רך
 שהסריט יענקלה, ומרי. ג׳וזף

 לטלוויזיה קטן קטע אלה בימים
 הצטדק אשה, מגלם הוא שבו

 תהיה זו נורא, ״לא ואמר:
 ראינו כבר אך זקן, עם אשה

כאלה.״ דברים
 רעייתו לימון, רחל ■1

 לימון (״מוקה״) מרדכי של
 דה־ נילי הברונית של ואמה

ב עתה נמצאת .רוטשילד,
 שזו לאחר נילי, אצל פאריס

 הצעיר,! לברון אחות בת, ילדה
ה־, לפי שנתיים. לפני שנולד

1|11ן|1 1 1" התעשיה״המיס־ מישרד של החדש הדובר |
\1 1 | הרא עבודתו ביום נקלע, חר־והתיירות, 1^ו#111
 שעות עד במישרדו, חיכה יאיר ליל־הברווזים. לפרשת דווקא, שון

 לא אלה וכאשר ישיבה, מאותה להדלפות המאוחרות, הלילה
 עם לסיור יצא כבר בבוקר למחרת לביתו. וחזר התייאש הגיעו,

 ביום כבר תפסתי העבודה של הפרינציפ ״את פת. גידעון השר
שרה. אשתו עם הגיע שאליה במסיבה יאיר אמר שלי,״ הראשון

 תירש לא האצילית, מסורת
ברונית, התואר את התינוקת

 רק בירושה עובר שהוא מאחר
 לנשים או במישפחה לזכרים

דד,־רוטשילד. לברונים הנישאות
 זהה מצבה יהיה זו מבחינה

דה־ בת־שבע של לזה
 תואר לד, שאין רוטשילד,

ש׳ למרות ברונית, של רישמי
ברון. של בתו היא

 מתי יודע ״אני בן־מאיר:
 כשהוא לרופא, בא לא הוא

חולה.״ באמת

 יושב- ארצי, יצחק ■1
 וספורט נוער תרבות, אגף ראש

 על- נשאל תל-אביב, בעיריית
 מהי העיריה מעובדי אחד ידי

 שר־ד,ביטחון, סגן לדברי תגובתו
ההסתר על ציפורי, מרדכי

2188215 הזה עולם ה


