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 לא אך יורהאפיפ עם הסכים הכהן איל 10111
סרובע? קירקס ראה ומי מלובאביץ. הרבי עם

 בת בתה ירקוני, רווני !■
ירקו יפה הזמרת של 21ה־
 המוסדות באחד העובדת ני,

 היתה בניו־יורק, הישראליים
 ב־ שודד. של להתקפה קורבן
 לכסינג־ מלון מול היום, צהרי

ההו לכסינגטון בשדרת טון
 והטף כושי עליה התנפל מה,

 בו שהיו ארנקה, את מידיה
 היססה, לא רותי דולר. 300

תפ הארנק, חוטף אחר רדפה
 מכת־ עליו הנחיתה אותו, סה

 לארץ אותו הפילה קאראטה,
כש ארנקה. את בחזרה ונטלה
 לאביה, בטלפון על־כך סיפרה

ירקו שייקח איש־העסקים
 ״עמדו :זעמה את הביעה ני,
 ואף אנשים, עשרות מסביב שם

 לה השיב ״1 לי עזר לא אחד
 אחד שאף תודה ״תגידי :אביה

כשהגי אגב, !״לכושי עזר לא
השוט בה נזפו המישטרה, עה

 השודד אחר שרדפה על רים
 הבאה ״בפעם אותו, והיכתה

 בה, היתרו זאת,״ תעשי אל
!״בסכנה ״חייך

 כפר־שמריהו של הרב 0׳
 א,בידור שמואל והטלוויזיה,

 שבועיים לפני ביקר הכהן,
 המשוררת רעייתו, עם ברומא

שהיי, כיוון הרן. אריאנה

א- הרבי אצל הכהן כ  מדו
מנ לו אמר בשיחתם •׳כיץ
 חב״ד: חסידי של הרוחני היגם
 שאתה לזה מסכים לא ״אני

 !״בשבת בטלוויזיה מופיע
 לא ״ואני הכהן: לו השיב

 • הגבו־ בעניין לעמדתך מסכים
 מסכים לא הרב כבוד אז לות.
 איני ואני אחד, בעניין איתי

אחד.״ בעניין איתו מסכים
■  תפסו שעבר בשבוע |
ש עזוב סוס העיריה פקחי
 בדרום לרום מלון ליד שוטט

 מה ידעו שלא כיוון תל-אביב.
שי למנהל טילפנו בו, לעשות

 2פינח תל־אביב, עיריית רות
הד וביקשו להג, (״פינייה״)

 לשלוח להם יעץ להב רכה.
 כעבור לגן־החיות. הסום את

 מנהל אליו טילפן קלה שעה
 אב־ נדבה רהד״ גן־החיות,

 לא ״אני והתמרמר: רהם,
 אעשה אני מה !סוס צריך

 ם ״תש : פינייה לו השיב ?״ בו
 הזברות. עם יחד יומיים אותו

 שלו, הבעלים יימצאו לא אם
הנמ של בכלוב אותו תשים
״ רים.

 תל- עיריית בהנהלת 9!
 סיור לערוך ברעיון דנו אביב

בשכונות המיפלגות לפעילי

 היתר בשן, יגאל הזמר של התינוקת נתובשן אליסר
אומנם, יום־ההולדת. במסיבת בת־למופת

 פה. פצתה לא היא אך הזמן, כל אותה החזיקה מיקה, היפה, אמה
 דנה בנותיה, שתי עם למקום הגיעה רבינוביץ נירה הזמרת־שחקנית

אמנים. ילדי עם ניסיון להן יש יפה. התנהגו הן גם ונילי. (עומדת)

ה בבירה הראשון ביקורו זה
 ב־ לסייר הרב יצא איטלקית,

 הגיע הוא קריית־הוואתיקאן.
יו כשהאס׳סיור, בדיוק לשם
צ, פאולוס חנן דר נשא ה־
 קהל לפני המירפסת מעל שה
 היה נושא־הדרשה רבבות. של

 היות טוב ״לא השבוע, פרשת
 הכהן זאת שמע לבדו״. האדם

מד שלי הקולגה ״או, ואמר:
 בקיריה, לסייר יצא הרב בר.״

 שהאפיפיור הסתבר וכשחזר,
 את לברך הגדר, פני על חולף
בטו שהסתדר מרעיתו, צאן
 כיוון שפתו. לפי איש איש רים,
 דוברי של תור שם היה שלא

 הכהן בני־הזוג היו עברית,
 שפה דוברי של בטור ראשונים

פני על האפיפיור כשחלף זו.
 וקרא בידו הרב לו נופף הם,

 !״ירושלים !״שלום :בעברית
 לרב החזיר עצר, האפיפיור

 !״שלום :וקרא בידו ניפנוף
!״שלום

הרב ביקר מכבר לא 9!

ב שונים ובאתרים תל־אביב
ה לבעיות לקרבם כדי עיר,
 ראש־העיריה, כשסיכם עיר.

 את להט, ׳״)צ(״צ׳י שלמה
הס המיפלגות, נציגי בקשות

 מד-. יקר המיבצע כי תבר
 שלושה לעסקניה ביקשה חרות

 שני דרשה המפד״ל אוטובוסים,
 עוזר על־כך הגיב אוטובוסים.

 גן־יהו־ חנן ראש־העיריה,
 את שנעשה מציע ״אני :דה

 המיפלגה לעסקני רק הסיור
יס להם העצמאית. הליברלית

קטנוע.״ פיק
 שנה, 40 לפני בדיוק .}■

ה עצרו ,1939 בנובמבר 18ב־
 קורס־ אנשי 38 את בריטים

 גשר ליד אצ״ל, של המפקדים
חני נפגשו השבוע בנות־יעקב.

 לסיור ויצאו קורס, אותו כי
ה נערך שם למישמר־הירדן,

החני 38 שמבין הסתבר קורס.
 אדיה עורך־הדין ביניהם כים,

 לענייני מעריב וכתב ארזי
(״שייקר,״)ישעיהו הסתדרות,

 שניים .33 עדיין חיים אביעם,
 נהרג אחד טבעי, במוות נפטרו

נעד ושניים בתאונת־דרכים
 עלה מה יודע אינו ואיש רים,

בגורלם.

 שחד האחרונה החידה 91
 היא: זיו שימחה עורך־הדץ

התשו ז״ עגולה הכנסת ״למה
 קירקס פעם ראה ״ומי : בה

?״ מרובע

 בחירות, לענייני היועץ 91
ל שסייע מי חלפון, יעקב

ל פלאטו־שרון שמואל
כ סבור, אינו לכנסת, היבחר
 בלתי־אס־ משימה שיש נראה,
שעבר בשבוע עבורו. שרית

 גור* מילטץ עם נפגש הוא
 מערכת־הב־ ממנהלי אחד דון,

הדמוקר המיפלגה של חירות
 בקליפורניה, האמריקאית טית

 לגור־ מסר התבייש, לא חלפון
 מיש- של הפרוספקט את דון

ל עזרתו את לו והציע רדו,
 קארטר גיימי לנשיא סייע

 שגורדון מובן מחדש. להיבחר
 באדיבות. ההצעה את דחה

 הזק בעניין מומחים ״אנחנו
 אמר הוא ממך,״ יותר הרבה

להלפון.

 רב־אלוף הרמטכ״ל, 9:
הזד איתן, (״רפול״) רפאל

 חיל- של למסיבה מכבר לא מן
פמלייתו. כל בליווי האוויר

 הפיזמונאי את שם פגש הוא
בפ אותו והציג מגופי דידי

 אני רואים, ״אתם אנשיו: ני
 קצינים בקורס יחד היינו והוא

במ דידי לו השיב 1948ב־
 הגעתי אני לאן ״תראה קום:
אתה...״ ולאן

 לא עוד בליכוד אם 9!
 סיסמת־הב־ תהיה מה יודעים
 הבאות, בבחירות שלהם חירות

 יש אגמון יעקב למנחה אז
הסיס מישקל על הצעה. כבר
 ב- השחורים בין הנפוצה מה

״81101̂ 15 ארצות־הברית,
ללי אגמון מציע ״,86ב11!1£1ג1

 :אלססזס״ 15 : הסיסמה את כוד
״.80ג1111£111

 המצחיקנית של 3ה״ בן בנםדקל אסו
 אבישי ובעלה, שביט ציפי

 ילדי כל את והזמין לעצמו יום־הולדת ערך דקל
 במיוחד התפעל הוא הקטנים. ידידיו האמנים,

 ט־ התפעלה שאמו בזמן שקיבל, המתנות מכל
עותקים. אלף 35 מכרה שממנו שלה, תקליט״הזהב

? רוזנפלד דות׳ ג 5^.
 בזיהוי בעיות היו לא לרותי הירש. נורית מלחינה
 אמא אצל מבקרים מרביתם — במקום הזמרים

הצפי בגלל מאד. מבוקשת מלחינה שהיא נורית,
אמה. בזרועות להישאר החליטה הגדולה פות

של הבכורה בתם 711*9
#1 11 11111 / י אלי גלי־צה״ל שדרן \

 בתילבושת הגיעה בתיה, הדוגמנית ואשתו, ישראלי
 סיפרו הקטנות ליבי. הקטנה, אחותה של לזו זהה

 עם רק באו ולכן טוב, מרגיש ואינו ישן אבא כי
חחוגג. לאסף מתנה בידח נשאה אחת כל אמא.

ה של בנם וחצי, השנה כןרק בנלי
ה־ ,ואשתו פיק צביקה זמר

 במשך אמא אל נצמד שם־אור, מירית תמלילנית
מתקד בחודשי־חריון הנמצאת מידית, המסיבה. כל

 וכדי הצחריים, בשעות ישן צביקה כי התנצלה מים,
למסיבה. ובאה הילד את לקחה בבית שקט שיהיה

2203215 הזה העולם


