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 הצמדת יצאנית בחברת ,אפרת יהודה
באמריקה כוכבות לגילוי במסע דוידזזן ובועז

ייאל אישים שני לפחות ■1
 יום־העצמאות את לבלות צו

 תל־אביב, עיריית ראש בגולה.
 וחבר־ דהט (״צ׳יצ׳״) שלמה
ש אולמרט, אהוד הכנסת
 היהודית בקהילה לנאום הוזמנו

 שנה לפני אוסטרליה. בסידני,
 גריפל, יגאל סגנו, משם חזר

חמי בסך תרומות ׳כשבאמתחתו
 שכד לשיפור דולר מיליון שה

 בעיריה בתל-אביב. נות־מצוקה
 אחד דולר שאפילו מספרים,
 עדיין הוצא לא הזה מהסכום
 עדיין אין לעיריה וכי זו למטרה
הכספים. להוצאת תוכנית

כ השבוע שהתגלה מי ■1
 הכללי המזכיר הוא ספורטאי

ירוחם ח״כ ההסתדרות, של

 שהיא אלא הקיבוץ, את תאמץ
 מזמן. אותו אימצה כבר בעצם

 כך על יודעים לא במישגב־עם
דבר.

ש האחרונה הבדיחה 01
 אבסודוס בקפה השבוע סופרה

 הרצל תיאודור בתל-אביב:
 זיגמונד את ברחוב פוגש

 ״איזה :בלחש לו ואומר פרויד
הלילה...״ לי היה נורא חלום
 שעורך ראיונות בערב 01

 לתיירים הדסה בית־החולים
 דובר ראיין אנגלית, דוברי
 את רפפורט עזריה הדסה

 שלמה הפרופסור הקרדיולוג
 יוצא- רוגל׳ כשנשאל דוגל♦
 בעת בהונגריה ששהה מחנות

התחיל מתי מילחמת־העולם,

בבית״ כשבועיים לפני נולדהדנתור אוראר
שבלוס־ סיני״ ״סידר החולים

 התינוקת דנהוף. דדלי הרופא ולבעלה עמרני חדווה לזמרת אנג׳לס,
 החשובות הנשים בחדר שוכנה ואמה קיסרי בניתוח נולדה
 של מ״המלאכים לאד שריל שר, הזמרת שוכנו חדר באותו ביותר.

 ניושל סגו קיימו, מייקל של אשתו קיימן, ג׳ודי צ׳ארלי״,
 להולדת ציפו ודדלי חדווה אחרות. מפורסמות ונשים קליפורניה,

 שפיר מי בדיקת חדווה עברה ההריון שבמשך מכיוון אור״אל
 נעשתה הבדיקה בת. ברחמה נישאת היא כי נקבע שבה מיוחדת,

 הזוג, בני של היפהפה בביתם סיבוכים. התגלו קודם שבהריון לאחר
מתל״אביב. שהגיעו חדווה, של הוריה גם נמצאים בבוורלי־הילס,

 המזכ״ל צועד בוקר מדי של♦ מ
 למישכן שבנווה־אביבים מביתו

ההסתד בבניין הוועד-הפועל,
ארלוזורוב. ברחוב רות

מו מזכיר המערך, איש 0!
־ דד תל-אביב פועלי עצת  כן

 מיקצועי. חלוץ הוא מאיר,
ל רמודהגולן יישובי כשפעלו

 לישראל, הרמה סיפוח מען
 ראשון שהגיע בן־מאיר זה היה

 כך, אחר אבל ונאם- לשטח
 סירב העצומה, אליו כשהגיעה

 בעיית כשהתעוררה לחתום.
 בן־מאיר היה ימית, חבל יישובי

 מסר־הזדהות לשלוח הראשון
 צדיקוב להקת את שלח הוא —

מו של המחוללים להקת ואת
 הפיגוע ביום הפועלים. עצת

 בן- הודיע במישגב־עם, החבלני
 הצהריים, בשעות כבר מאיר
הפועלים שמועצת רק שלא

 לירושלים, מייוחד קשר לחוש
 לא החלטתי 1949״ב־ אמר:
 לחצות מההונגרים רשות לבקש

 לירושלים, ולברוח הגבולות את
לרפו בית-הספר אז נמצא שם
 שכל חשבתי כשהגעתי אה•

 קדושים. הזאת העיר תושבי
 רואה הייתי וברחוב באוטובוס

 ספרי־תורה מחזיקים אנשים
ה כל וקוראים ועיתוני־תורה

 שבועות כמה לי לקח זמן•
ש מה כל שלא שתפסתי עד

קדוש.״ הוא בעברית מודפס
 של הראיונות סידרת 01

 שימחה ראש-הממשלה, סגן
 ■מנד אחרונות• לידיעות אדליד,

 במיפלגתו סערה לעורר שיכה
סי הראיונות באחד הליברלית.

 עינו בזמנו שם כי ארליך פר
 לפעול שהחל נימרץ, צעיר על

לדבריו, הציע, הוא במיפלגה.

מו לניקור הגיעה הוותיקה הזמרתהנדל נחמה
בתל״ חנה, אימה, אצל ושוהה לדת

 ״כל צה״ל״, ״גלי בתוכנית לשיר שהוזמנה הנדל, נחמה אביב.
 גבוה מחום סבלה השידור, לפני יומיים חלתה במה״, העולם
 רב מיספר בלעה להופיע, התעקשה היא אך קשה. גרון ודלקת

 אמה. של זרועה על נשענת כשהיא לאולפן והגיעה כדורים של
משהו.״ לה יקרה ״אם האם, אמרה הילדה,״ על לשמור ״באתי

 ״לעשות ללכת צעיר לאותו
 אחר ורק הפרטי בשוק כסף״

 הפוליטיים, לחיים להיכנס כך
 למחייתו תלוי יהיה שלא כדי

 ראשי של בפגישה בפוליטיקה.
אר נשאל הליברלית המיפלגה

 גילה: והוא התכוון למי ליך
 אדמון.״ דויד ״לפירסומאי

 יצחק שר־האנרגיה קם אז
 לא ״זה :לארליך ואמר מודעי

 למים־ אדמון את הבאת אתה
לפני עוד אני.״ הייתי זה לגה,

רו שכולכם טוב ״יותר טען:
 כולכם מאשר בחברתי, צים

מעלי אותי לנער רוצים הייתם
כם.״

 דז׳י־ שימעון לבדח 0!
 בבית־החולים המאושפז גאן,

 בהתקף- שלקה אחרי איכילוב,
 טענות יש הופעה, כדי תוך לב
 המחלקה. של הצעיר הצוות נגד

 טוען קטנים,״ מדי יותר ״הם
מבינים לא ״הם הוותיק, הבדרן

 בארוחת״ערב האורחים אחד היהדיניץ שימחה
מ* הערים ראשי לכבוד שנערכה

 הזמנה קיבלו המיסעדה בעלי ירושלמית. במיסעדה ארצות־הברית
 למעשה, שהגיעו האנשים ממיספר קטן הנקוב המיספר היה שבה

 זה דיניץ את אולם בעמידה. לאכול נאלצו מהאורחים שרבים כך
לאורחים. לב שם ולא באכילה, שקע מקום, לו תפס הוא עניין. לא

 שר- קם לענות הספיק שארליך
 כי וטען פרג גידעון התעשיה

 למיפ- אדמון את שהביא הוא
ה בלי־תיק, השר גם לגה. ש  מ

 לבעלות הוא אף טען ניפים,
לליב אדמון שבין הקשר על

 שנכח עצמו, אדמון רלים.
 בין לשפוט התבקש בפגישה,
 סירב הוא השרים. ארבעת
אך למיפלגה הביאו מי לגלות

הול שלי הבדיחות וכל אידיש
לעזאזל!״ כות
ב מצא פורתא נחמה 0'

 רק לא אנשיו הבוגר. צוות
 גם אלא הבדיחות, את שהבינו

 של היחיד הופעת למפיק פנו
 כרטיסי- לקבל וביקשו דז׳יגאן
הזמנה.

ה כל התוכנית לקראת 01
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