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חסידוף ברכה של והמזל

ו בלינצ׳ס, של במיסעדח תי
 כדי דירה מחפשת אני עכשיו

שהרווח הכסף כל את לקנותה.
הש שעשיתי הסרטים מן תי

ל מוכנה אני וכעת אבי, קיע
עבו מחפשת אני משלי. דירה

 לא זה אם אך בתאטרון, דה
במש יהיה זה בתאטרון, יהיה
במש יהיה לא זה ואם תלה,
 המדינה את אפוצץ אני תלה,

 תאטרון.״ לעצמי ואקים
עדו

כהן: גאולה ח״כ 0'
 החדשה שבשנה מקווה ״אני

מע של ירושלים תתערבבנה
הרו מטה, של וירושלים לה

 לכל ותכנס והמוסרית, חנית
ללב.״ ישר אחד

 של הענפה מישפחתו 9|
 שחל משה העבודה ח״כ

 מיש־ קרוב של בירושה זכתה
 שנפטר. אנגלי מיליונר פחה,

 בחוץ- למסע שחל יצא השבוע
פר במישלחת כחבר לארץ,

 כשב- הכנסת, של למנטרית
 בלונדון, גט לעבור תוכניתו

 הירושה. בענייני לדון כדי
 ח״כ לסיעה, חברו לו הציע
רע לי ״יש שריד: יוסי
 להשתמש כיצד טובים יונות

 אגלה אך שלך, הירושה בכספי
 קטן נתח תמורת רק אותם לך
הגדולה.״ הירושה מן
 איש טען ערב באותו 81!

 כי גי,לעדי, אלכם הטלוויזיה
 בטלוויזיה הטובים הכוחות כל

 אותו שיסע החוצה. נבעטו
״שקט, :הקהל מן מישהו

בפנים.״ עוד אתה שקט,
 קור אברהם הבלשן 9
 לעצור ״אפשר השבוע: פסק
 אליה בקשר כי האינפלציה, את
עדי־מדינה.״ הרבה כבר יש
הוותי הקרייניות אחת 9!

העב הרדיו תוכנית של קות
 ינאי, נילי בניו־יורק, רית

 ב- קרה זה מעבודתה. פוטרה
 עם נילי של ראיון עיקבות
מ אליאב, (״לובה״) אריה
 הישראלי. השלום מחנה ראשי
 קריאות הגיעו הראיון אחרי
מאזי לתחנה. נזעמות טלפון

 להשמיע שאסור קבעו נים
 מעל אליאב של בדעותיו דעות

 הגיבה רגזה, נילי האתר. גלי
 כך כל ״אם ברדיו: כך על

ביש שקורה מה לכם איכפת
 כאן? יושבים אתם מדוע ראל,
הקריי : התוצאה !״לשם לכו
פוטרה. נית

ה 9 כ ר אש חסידי(! כ
 מבעלי חםידון!, יוסי של תו

 שחקנית היא דיסקונט, בנק
 כבר שזכתה מעולה, שש־בש

 כמה לפני אליפויות. בכמה
 קרלו, למונטה נסעה שבועות
כ בשש־בש. העולם לאליפות

 במישחקו לצפות הלכה אשר
הש של השש־בש אלוף של
 כי זה לה אמר שעברה, נה

הימ באוזנה לנשקה ברצונו
הס ברכה המזל. למען נית,

 באותו ניצח והאלוף כימה
 טילפן בבוקר למחרת הערב.

ש וביקש במלון, לחדרה הלה
 המישחקים, לחדר שוב תרד

נו פעם לנשק רוצה הוא כי
 היא הימנית. אוזנה את ספת

 באותו ניצח. והוא נעתרה
 ישראלי, מכר אליה ניגש ערב
 על להמר קרלו למונטה שבא

 שלא ממנה וביקש המנצחים,
 באוזנה לנשקה לאלוף תיתן

 שעון לה יקנה הוא ובתמורה
 כעשרת שמחירו פילים, פאטה

 נשמע הרעיון דולר. אלפים
להע החליטה וברכה מבטיח

 בנסיון. ההצעה בעל את מיד
 האוזן חובב האלוף כשביקש

 כע- סירבה. בשלישית, לנשקה
יקר. בשעון־יד זכתה בור_ירם

ה על יורדים בתוכנית 91
 את לונדון ירון ראיין שבוע

 שאל הוא מילוא. רוני ה״כ
 שמנחם העובדה אם אותו
 רק שר־הביטחון הוא בגין

 מדירה אינה בשבוע אחד יום
 :מילוא לו ענה מעיניו. שינה

 מפריע לא שזה היא ״האמת
 כך ״אם :לונדון קינטר לי.״

 יתר כל על לוותר היה אפשר
 ״כל :מילוא לו השיב השרים.״

 בממשלה, שר לא שאני זמן
ה כל את לקצץ יכולים הם

שרים.״
 רואיין תוכנית באותה 91

 כן־גור־ דויד של נכדו גם
 כן־אדיעזר. יריב הד״ר יון,

 מדוע לונדון אותו שאל כאשר
 בטלוויזיה פרם שימעון מתקבל
 לו ענה בלתי-אמינה, בצורה

 תמיד הוא ״פרם בן־אליעזר:
 ורק בתשובותיו, קורקטי מאוד
ה מעל מרשים יוצא־דופן דבר
 :לונדון לו אמר הקטן.״ מסך
 את לשלוח מציע אני כך, ״אם
 כדי למגמגמים, לבית־ספר פרס

 ול- רבין ליצחק יותר שידמה
יז גם ואולי הורכיץ, יגאל

וב יותר רבה באמינות כה
פופולריות.״

הנ איתן עם בראיון 9'
 חייקה מפ״ם ח״כ אמרה ציג

 הזכירו ״במיפלגה :גרוסמן
 הנשיקה את פעמים עשרות לי

 חזר כאשר בגין, למנחם שנתתי
לא אני מקמם־דייוויד, בזמנו

 של קרובה חברה היא אמדורסקי בני הןמר־מיסעדן של אשתוסק׳ ר מדו א מיק״
 השתיים נפרדו כשבועיים לפני (משמאל). גבריאלי מרים השחקנית

 נפגשו האיים לאחד הגיעו כאשר להפתעתן, אך ביוון. שונה במסלול לטיול יצאה מהן אחת כל כאשר
 דווקא היתה ביוון בהן שנתקלתי האנשים ומכל מתראות, אנחנו יום ״כל ברחוב. במקרה שם

שלהן. הטיולים מן משותפות חוויות והעלו בני, של במיסעדה נפגשו השתיים מרים. אמרה מיקי,״

 נאווה נעמת, מזכ״ל 8!
 קאריירה לשלב הצליחה ארד,

 כשנבחרה השבוע, באמהות.
 נוספת, לתקופת־כהונה אחד פה

ה אחרי עייפה הביתה חזרה
 ציפה בבית המייגעת. הצבעה

 ממנה וביקש ,8ה־ בן בנה לה
משי בשיעורי־הבית. לו לעזור

 נאוה ירח. לצייר היתה מתו
 הילד את לקחה התעצלה, לא

 הירח, את חיפשו ויחד החוצה
 ערב. באותו נראה לא הוא אך

ב חיפשה הביתה, חזרה היא
 ויחד ירח של תמונה ספרים
אותו. וציירו ישבו

 הזה הכתם את להסיר יכולה
 עצמה, לנשיקה באשר מלחיי.
ו טובים תענוגות בחיי הכרתי
 ממנה.״ נעימים

 לעצמם מאחלים מה 83|
ה השנה לקראת אנשי־ציבור

 חיפה, עיריית ראש ז חדשה
 ״שיהיו :אמר גוראל, אריה

ש כדי מספיקים, תקציבים לי

 חודש בכל לבכות אצטרך לא
 מקווה גם אני כסף. לי ־שחסר

ב נבחרי־וזעם בין שהיחסים
ו מקאבריים, פחות יהיו כנסת
 את לעצמו יקבע לא אחד שכל

ה מצבו לפי האידיאולוגיה
אישי.״
 ע*צ־ ענוג השחקנית 9

עבד דמי-כיס ״בשביל :מון

| 1ו1ך 38 | | \ |1| ! | להפתיע נוהגת יובל, תיאטרון בעלת 11|
1 מסי להם ולערוך שחקניה את תמיד 11 ^ 11 11 1/
 הלילה״ לא ״למה ההצגה כוכבת לסלו, חנה אך משעשעות. בות

 המאתיים הצגת ולקראת שלה הבוסית את להפתיע הפעם החליטו
 מן התרגשה מאוד מרים למפיקה. הפתעה מסיבת ערכה שלהם

 ״עשינו :עציוני למרים העירה לסלו חנה אך המסיבה,
שבעוד לך להזכיר כדי רק הזו המסיבה או? לד

מסיבה.״ שוב לנו לעשות שלך התור יהיה זה הצגות מאה

מזרחי !־זכרמל
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 כרמליטה מזוג
 בכוסות

 קרח, קוביות עם
 לימון פלחי הוסף

 קינמון ומעט
הטעם. לפי
 תהנה אתה
לך. יודו ואורחיו

 כרמליטה
 סנגריה

קרח. עם 1
 הישטוב 1

 ממנה
בקיץ?

22425י הזה העולס


