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לילובסקי, שמן את משנה שביט יאלז
בקי ק׳ קרבות על בוושינגטון שניצח אתרי

אה (מיל.) תת־אלוף ■1
ש מי שביט, (״יאלד) רון
 בשגרירות הצבאי הנספח היה

 השתחרר בוושינגטון, ישראל
והצ בצה״ל משרותו באחרונה

 אלול, סחר־הנשק לחברת טרף
 יקותיאל של שבבעלותם

 (בנו רובין דויד פדרמן,
 קו״ ודויד ראובן) הצייר של

 הגיש המדים הסרת עם ליץ.
ל למישרד־הסנים בקשה יאלו

 לפני מישפחתו. שם את שנות
בוושינג צה״ל כנספח שמונה

 שם את לעברת נאלץ הוא טון,
 לשביט. מילובסקי מישפחתו

 שם־ אל לחזור מבקש הוא עתה
ילובסקי. :המקורי מישפחתו

 את שואלים כאשר ■1
 עליו עברו כיצד שביט־ילובסקי

 הוא בוושינגטון, שירותו שנות
קרבות שם ״ניהלתי משיב:

הב מעלים השואלים ב־ק/״ ק׳
מכי הם פניהם. על תמיהה עת
 ש״ין ״קרבות המושג את רים

 שיר־ קרבות שפירושם בשי״ן״,
 ק׳ קרבות על אבל בשיריון,

להם מסביר שמעו. טרם ב־ק׳

ב משקשק הוא כאשר יאלו,
קו הגדושה שלו, הוויסקי כוס

קר שם ״ניהלתי קרח: ביות
 ה־ במסיבות בקרח, קרח בות

קוקטייל.״
 נשות שאירגנו בערב 81

ירוש בתיאטרון דיפלומטים
לגלר כספים לאסוף כדי לים,

 מכרו צעירים, אמנים של יה
מע יצירות־אמנות השגרירים

 הולנד, שגריר ידיהם. שה
 ארי־ בנימין כריסטיאן

ה של פורטרטים צייר אנס,
 לנדאו משיה העליון שופט

יו מישרד־החוץ, מנכ״ל ושל
 את שרכשו ׳הנובר, צ סף

 בהגרלה שלהם. הפורטרטים
 כאשר ערב, באותו שהתקיימה

ל טיסה הוא הראשון הפרס
 אב״ נירה זכתה בריטניה,
 תיאטרון מנהל עוזרת ניאלי,

 כאשר תטוס היא ירושלים.
מפירנצה. מוסינזון יחזור

ב נמכרה ערב באותו 81
ענ עוגת־רום פומבית מכירה

מ אחת על־ידי שנאפתה קית,

הבמאי לבעלת, שני בן ילדה השחקנית *!!■1111 11 י "1161 ן
בוית-המילה בטכס (מימין). אדר וגי ■י #111 11 1111

 מאמריקה, ארעה שקפץ בן־זאב, דורי מהבדרן בנשיקה זכתה
 בפסטי- הופעות לסידרת הגיע דורי אירית. אשתו עם שותה הוא שם

בשימחה. השתתף בן שגם מלמד, דויד המציל לידם לילדים. בל־הזמר

 חבר־כנסת, שהיה מי 81
ה דויד בונה סולל ומנכ״ל

 שעבר בשבוע השתתף כהן,
 מיפלגת־העבודה, מרכז בכינוס
 בתל- אוהל באולם שנערך
הישי שהסתיימה אחרי אביב.

 כשהוא הכהן היה נראה בה,
 טרמפ ומחפש הכביש על ניצב

 אותו שתיקח הרכבת, לתחנת
 לא אחת מכונית כשאף לחיפה.
 שערו־ הכהן הקים לו, עצרה

צו כשהוא הרחוב באמצע ריה
אוטו היה לי ״כאשר : עק

 במקום טרמפ!״ נתתי תמיד
 שמואל הבימה, שחקן עבר

 את להרגיע שניסה רודנסקי,
 ״כל לו: השיב זה אך הכהן,

זיפתים!״ הם התל-אביבים
ב קפה־הבוהמה בעל 8'

 מרדכי מעמון, ירושלים,
הקפה מחיר את העלה קופ,

 השאיר אך לירות, 20ל- שלו
כא שהיה. כפי התה מחיר את
 הוא האפליה, לסיבת נשאל שר

סוציא משיקולים ״זה השיב:
 העשירים, שותים קפה ליים.

התפרנים.״ שותים ותה

 על ביקורת בעיקבות 81
 במיזנון שהושמעה הממשלה

קוס חיים ח״כ נאנח ח״כים,
 קשה לא ״כיום ואמר: מן

חלש...״ להיות

 הדליץ אסתר כח״ 8!
ל התנגדה ממיפלגת־העבודה

 בכנסת לדון הדתיים של הצעה
תל של המשותפים במגורים

האוני של ותלמידים מידות
 הר־ טענה באר־שבע. ברסיטה

 היו בימי־הביניים ״רק :ליץ
 במיג־ קשורות האוניברסיטות

!״זרים

 נחשד כאשר השאר בין שהתפרסם המיסעדן, ו|1||11 1^118
הב־ של וכניסיון דמיה, כגשר בניסיון־הברחה [11 1 #1\

 ככיכר מיסעדתו את מחדש פתח בלוד, בנמל״התעופה רחת״זהב
 והפיז־ למיסעדה, מתאים שם חיפש רונן בתל״אביב. ישראל מלכי

 להפתעת המבריח״. ״אלי השם את בבדיחה הציע מנוסי דידי מונאי
מיסעדתו. מעל גדול בשלט אותו קבע ואף השם, את רונן אימץ הכל

 בתל־אביב ״שרתון״ למלון הגיעה דורין, מעצבת־האופנה של אמהפתקפווט נאווה
 מדרום־אפריקה שהגיעו הכושיות, שלוש שיבא. בלהקת לחזות כדי

 תלבושת״ערב, וגם ההופעה, תלבושת את עבורן תיכננה דורין הבת דיסקו. בשירי כאן והמופיעות
סיסי. וג׳ואן נאווה סטיוני, הרייט דורין, דימקצי, קארן מימין: בתמונה. הזמרות נראות שבהן

האמריק השגרירות עובדות
 אותה מכרה בישראל. אית

 לויאיס. סאלי השגריר, אשת
 לירות. 2500ב־ נקנתה העוגה
 העוגה את סאלי מסרה כאשר
 הקרם רק לא כי ציינה לקונה,
 טביעות־אצב־ גם אלא טעים,
בו. נעוצות עותיה
של שמו התנוסס כאשר 81
לן אחרונות ידיעות כתב  אי

ר  חשבו מעריב, בצהרון כפי
 את החליף הכתב כי רבים

נש כפיר אולם מקום־עבודתו.
אח וידיעות מעריב מטעם לח

 אל- אירועי את לסקר רונות
 באופן פירסם ומעריב עריש,

העי של כתבתו את חד־פעמי
לו. המתחרה תונאי
 האחרונה שהותו בעת 81

 ראש־הממ־ יועץ רצה בלונדון
ר, דן שלה, תי  מעט לפוש פ

 ב־ ולחזות הפוליטיים, מעסקיו
 בלונדון • אך כדורגל. מישחק

 להשיג קשה חובבת־הספורט
 גדולים. למישחקים כרטיסים

 המישמר על לכתב פנה פתיר
כי שם,  טילפן וזה מלר, א
 טוטנהאם, קבוצת מנהל אל

 פתיר, נמצא שבעיר לו ואמר
 במישחק. לחזות רוצה והוא
 מוכר להם, הסתבר פתיר, השם
 לו נתנו והם לאנגלים, היה
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