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ומחלות־לב המין בין הקשר ומה
 ידידים, של קבוצה !■
ה עורכת־דבו־ בלטה שבה  חנ
ל מסיבת־הפתעה ערכה זמר,

 קלאום היוצא, הגרמני שגריר
ץ  ששיץ נראה אך הגידם. שי

 במקום הופיע הוא :הופתע לא
 מם־ כל לפני ייקית בדייקנות

להם. והמתין תיעיו,

 מב־ בצורת עוגת־ענק משלה:
 לתפקידו כרמז יישן. שיר־רדיו

 לא שיץ השגריר. של החדש
 כיהן שבה העיר בברלין, יגור

ב אלא כראש־העירייה, בעבר
קלן.

 ואשתו וייצמן עזר ■
מסיבה, לאותה איחרו ראומה

עבותו.״ להצביע גם אותם כנע
■  את שרואים לכך הסיבה |
ה בכל בטלוויזיה אדמון דויד
שה היא הליכוד לענייני נוגע
 אהוד וח״כ ניסים משה שר

 הם גדות וגידעון אודמרט
 ועליהם לכנסת, מועמדים כולם

אסו־ שלפיו הבחירות, חוק חל

^ | | | ^ היש לידידים מסיבת־פרידה ערכו רנטה, ואשתו, בישראל אוסטריה שגריר [11̂ |
 ובמקומם עוזבים, הם באוגוסט בארץ. תפקידם סיום לקראת שלהם, ראליים

 בריכת־ יש שלה שבחצר בהרצליה״פיתוח, השגרירות של בווילה ערכו המסיבה את החדש• השגריר יבוא
 השחקנית היתר, בין באו, למסיבה לנסקי. מאיר היהודי המאפיה איש בזמנו בנה הווילה את שחייה.

בארכיטקטורה. העוסק ספר האוסטרי לזוג הביאו הם רכטר. יעקוב הארכיטקט ובעלה, מרון חנה

 עם באה ידין, יוסי השחקן, של היפה אשתויזין הדי
למסיבת׳ ונטלי, מתי ילדיה, ושני בעלה

 במסיבה משועממים היו הילדים האוסטרי. השגריר של הפרידה
 אוסטריה ילידת היא הדי הבריכה. את לראות אביהם עם וירדו
 העובדה ידין. ייגאל ראש״הממשלה, סגן של אחיו הוא ידיו ווסי

להשתעמם להם גרמה זו, במסיבה היחידים הילדים היו שהם

 כמנהל שהתמנה שיץ, ■
 מערכת־השידור הגרמני״, ״הגל

 תעמולה המשדרת הממלכתית
 לו שממתין יודע לארצות־חוץ,

ב משדרת התחנה קשה. ג׳וב
 מעטים שרק שפות, עשרות

השד אותן. מבינים בגרמניה
!מבי למעשה משוחררים רים

 אהד שמאזין קרה וכך קורת,
האת השעה מדוע בזעם שאל

 שבוע במשך שידרה יופית
 מה־ אותה את ערב מדי ימים

דורת־החדשות.
 עורך סיפר לזה בקשר !8!

מע על שוקן, גרשום הארץ,
 מילחמת- בימי בארץ שהיה שה

ממשלת־ כאשר השניה, העולם
המיב־ כל את צינזרה המנדאט

 לדואר הגיע בשנה פעם תבים.
 היה ולא הפינית, בשפה מיכתב

׳ ברירה בלית אותו. שיצנזר מי
והצי מודעה המשלה פירסמה

 איש לדובר-פינית. עבודה עה
 והוזמן המודעה על ענה אחד
 המיכתב את לקרוא בשנה פעם

ה אותו שאלו לבסוף הפיני.
כו מי ״בעצם, עליו: ממונים

?״ האלה המיכתבים את . תב
״אני.״ האיש: השיב
■ המישטרה, מפכ״ל |
 למסיבה הגיע איכצן, אריה

ש אסיפות־בחירות, שתי אחרי
 למנוע כדי הסדר על פיקח בהן ״

 הפעלתנית אשתו ביריונות.
. זרים לפני עצמה את הציגה

 בהסבירה — ״האיבצנית״ בשם
עצ את להציג רוצה אינה כי

יוכבד, הפרטי, בשמה מה
איב־ ״הגברת בשם לא גם אך

צן״.
של יחסי-הציבור אשת 81
ה נערכה שבו הילטון, מלון

הפתעה לשגריר הכינה מסיבה,

 בחתונתו לכן קודם שהיו משום
 דניאל פושע־המילחמה של

 של בתו מט, תמר עם פינטו
 ציור. הלומדת מט דני האלוף

עו הגרמני לשגריר הביא עזר
 הקרב סיפרו של ראשון תק
ל וכתב בגרמניה, השלום על

ובאנ בעברית הקדשה שגריר
הנבון.״ ״לשגריר גלית:

האחרו אסיפת־הבחירות 8!
 הד בין קטן קרב הולידה נה

בי הליכוד השונות. מיפלגות
 ב־ הירקון מרחב ממפקד קש

רש חביב, יעקוב במישטרה,
האח האסיפה את לערוד יון

 בכיכר־מלכי־ בחיודש 28ב־ רונה
 מנחם בהשתתפות ישראל,
ה כי להם נודע אז בגין*
׳תא לאותו כבר שוריין מקום

ב תנועת־התחיה, עבוד ריך
 וגאולה נאמן יובל השתתפות

 הסבירו הליכוד אנשי כהן.
 מצפים התחיה שאנשי בעוד כי

מצ הם ׳איש, 5000 של לקהל
 אז אלף. 50 של לקהל פים

 התחיה אנשי כי להם התברר
ב 20ה־ בתאריך בעצם רצו

 בכיכר־מלכי־ לאסיפה חודש
 הספר, יריד בגלל אך ישראל,

 הד אותם דחתה ישם, המתקיים
 27ב* בחודש. 28ל־ מישטרה

האסי את המערך עורך !בחודש
 מקום. באותו שלו האחרונה פה

 ואנשי פשרה, הושגה לבסוף
ש האסיפה את יארגנו תחיה ה

ש בעוד וחצי, 6 בשעה להם
האסי את יארגנו הליכוד אנשי

 אחרי וחצי. 9 בשעה שלהם פה
תר עוררה המאוחדת שהשעה

הר הליכוד, אנשי בקרב עומת
 הפיר־ הסיעה, דובר אותם גיע

 ״הקהל ארמון: דויד סומאי
 גם יישאר ודאי כהן גאולה של

יש־ בגין ואולי שלנו, לאסיפה

 בבית־חמישפט כיקר פרקליט־חטדינהבו גבריאל
 להיערך עמד שם בתל־אגי!, המחוזי

 שנדחה אבו״חצירא, אהרון שר״הדתות של למישפטו בקשר דיון
 פרקליטה במקום ליוותה בן את הבחירות. אחרי למועד לבסוף
 בית״המיש־ בניבכי סיור לבך שערכה סירוטה, שרה המרכז מחוז

בתל״אביב. לבתי־מישפט ביותר מורגל אינו ירושלמי, שהוא בך, פט.

 בטלוויזיה ההופעה עליהם רה
הבחירות. לפני
 על האחרונה הבדיחה 81

 ראש־הממשלה כגין, מנחם
 שהוא אומרת ושריהביטחון׳

 מיני. יועץ נואשות מחפש
לה שאינו!מסוגל מפני 1 מדוע

 גמרו שרים ארבעה מדוע בין
בחוץ. אצלו
לוי, מורים הפרופסור 81

 בישראל, מנתחי־הלב מוותיקי
 מניעת של גדול חסיד הוא

מי פעילות על־ידי מחלוית־לב
 הביע לא לכן גיל. בכל נית

ה שבקונגרם כך על פליאה
ה שנערך לסכסולוגיה, עולמי
׳ל מיוחד דיון מוקדש שבוע׳
 לוי ומחל!ות-לב. מין בין קשר

 20 ״בגיל הקשר: את הסביר
 על ומדברים מבצעים האנשים

 מין על מדברים 40 בגיל מין.
 רק 60 ובגיל בזלילה, ועוסקים
 ולא אוכל, ועל מין על מדברים

הרבה.״ עושים
היה גרנות עודד 8!

 את שראיין הראשון העיתונאי
 מד חוסני נשיא־מצריים, סגן

 מפקד בעבר שהיה מי בארק,
 סיפר מצריים. של חיל־האוויר

 כמו צעיר לא ״אני מובארק:
ר עזרא  שיכול וייצמן), (עז
 אך רוצה. שהוא מתי לטוס
 פנימיות, בטיסות פעם, מדי
 עם מטוס. בעצמי ■מטיס אני

 ׳לריב, !תמיד לי יוצא וייצימן
 של בלובי נפגשים אנחנו כאשר

 בחוץ-׳לארץ, ׳שונים בתי־מלון
 יתמיד הוא יזה לריב והנושא
האוטונומיה.״ שיחות

המבק הישראלים את 8!
ל לזהות, קל במצריים רים

 מבקשים כשהם מיובארק. דיברי
 ישר הולכים הם משהו לקנות

בזול. קונים ושם לבית־החרושת

228627 הזה העולם


