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אנשינו
המקו בכל מזהם. הפחם איו

 את מצא ביקר ■שבהם מות
 עוב־ בפחם המיפעלים עובדי

כשלג. לבנים בחלוקים דים
לשע המישטרה מפכ״ל !■

ה- הפך תגורי, חיים בר,
 של הבחירות למטה !אחראי

 מיפלגת מטעם הדרום מחוז
העבודה.

 זימר, חנד! דבר, עורכת 0|
 לדברי־חשמל לחנות נכנסה
 מיקסר ונתנה דיזנגוף ברחוב

 אותה שאל כאשר לתיקון.
 לרשום שם איזה על המוכר

 יאמר ״זמר.״ :לו ענתה זאת,
 זיהיתי ״תיכף :המוכר לה

זמר.״ נעמי שאת
 שגריר פגש בקבלת־פנים 0!

 סמו־ ,בישראל ארצות־הברית
 מיש־ מנכ״ל את לואיס, אל

 קוכרסקי חיים רד־הפנים,
קורה זה ״איך :אותו ושאל

 דמותו את המגלם אסנר, אד
 בתוכנית- גראנט לו של

 היה כשנה לפני הטלוויזיה.
 טילפן בארצות־הברית, זוניק

 תוכנית־ כי לו וסיפר אסנר אל
לרי לו גרמה שלו הטלוויזיה

 יום ״בכל אשתו. עם בים
 המיירקע, על תוכגיתד ששודרה

 הירדנית הטלוויזיה שידרה
 תמיד ואני כדורגל, על תוכנית
 תוכנית- את לראות רציתי

 רצתה שאשתי בעוד הספורט,
 זו שיחה אחרי בך.״ לצפות
מקיי ומאז אסנר, עמו נפגש

יחסי־ידידות. השניים מים
הו העיתונאי 01 שעי  י

ב היה אכיעם (״שייקר,״)
 לענייני־ כתב שנים 26 משך

 הוא מעריב. בצהרון עבודה
 אחד יום־עבודה החסיר לא

 שלושה לפני מחלה. בשל
 נושאי־ לסקר החל חודשים
״מאז :שייקה אמר בריאות.

 של הבובות תיאטרון של המפיקהעציתי מרים
 בטפיים לקשיים נקלעה סמית, אריק

 שביגלל וטענה קשייה, על בעיתונות פירסמה היא הזה. בתיאטרון
 היחידי התיאטרון. את לסגור עלולה היא מספיק מימון חוסר

 דיסקונט״ ״בנק מנכ״ל רקנטי, ליאון היה לעזרתה שנחלץ
 הזמינה מרים הכספית. התמיכה את לה שהושיט (משמאלה)

 התיאטרון. בשם רוזלינד הבובה לו הודתה ושם מישרדה, של אותו
הבובה. לדברי ומאזין עציוני, ליד בתמונה יושב סמית אריק

 על כיפה לו שיש מי שכל
 במישרד־ לבסוף עובד הראש
 :קוברסקי לו השיב ד׳ הפנים

 מתוך הבורא את ״עובדים
הנפש.״ פנימיות

 תוכנית־ את שערך בעת 0
 ביום שהוקרנה שלו, הפורים
 בטלוויזיה, האחרון החמישי

 עסוק אטינגר עמוס ההי
 ואמרו אליו באו לפתע ביותר.

 יעל ׳הרצף, קריינית כי לו
 והוא לעבודה, באה לא ודד,

 עמוס שורות. כמה לקריין
 נכנס התאפר, הסכים,
 על למצלמות וסיפר

ב־ שתשודר ,,־הטלוויזיה
 השחקנית של חייה מלי׳יעל

 ול־ ברנארד, שרה ;^לר,
 עוד שחקן ״יש :הוסיף .*תע
 וזהו מברנארד, מוכשר יותר
 לעבוד שקשה אטינגר, עמוס
 מומחה הוא כי במתיחות, עליו
 הקטע את ימימה.״ מימים בזה
 המירקע, על שידרו לא הזה
 במסיבת־פורים אותו שידרו אך

באותו הטלוויזיה עובדי שערכו
הערב.

 ש־ מציינים דבר בעיתון 0!
 (״זו־ זאג (מיל׳) אלוף־מישנה

 כיום שהוא שחם, ניק״)
 חבר הוא בסוכנות, בכיר פקיד

האמריקאי השחקן של טוב

 לענייני־בריאות, כתב שהפכתי
 פעמיים לחלות כבר הספקתי
 יותר והחסרתי קשה, בשפעת
מ יותר ימי־עבודה, מעשרה

בעיתון.״ שנותי בכל אשר
מי המשוררת־עיתונאית 0

 ספר הוציאה סנונית כל
 של הגור בשם לילדים חדש
 הספר כתיבת לצורך יורם.
ב לידיד־וטרינר נסעה היא

 צלם, בחברת ושם, הדרה,
 כעבור מסויים. גור צילמו

 ועל הגור, נפטר ימים כמה
אחר. גור לחפש היה השניים

 הפירסו־ הוזמן השבוע 0!
 לכוס- בריר,מן גירעון מאי
 ממועדוני־הלילה באחד קפה

 הגיע כאשר אך בתל־אביב.
 למיש־ שותפיו כי גילה לשם,

 עובד, הוא שבו רד־הפירסום,
ל מסיבת־הפתעה לו הכינו
 באותו שחל יום־הולדתו כבוד
 היתד, המתנות אחת היום.

 לפני שחוללה רקדנית־בטן,
האורחים.

 החאן תיאטרון שחקן 0!
אכרהמי, אורי הירושלמי,

 סטיינקה, של דמותה את מגלם
האחרו בחודשי־הריוניה אשר,
 החייל הרפתקאות במחזה נים,

 עומדת בקרוב צ׳ונקין. איוון
הראשונה. בפעם ללדת אשתו

שמי דניאלה מאתבלתים

תלמי מאיר לידו בכנסת. אבן אבא

_ _ _ _ _ _ 2 9 . 2273 הזה העולם


