
שמי דניאלה טאי!בלתיםאנשים

 בעיתון קראתי
 חושב שאתה

פרישה. על

ארוס. משה של מורה!
בארצות־ הונוייועד השגריר .

פיצצת׳ את המציא הברית

במפד״ל. גן״נתן ורפאל בורג יוסף השר

הסינית האטום
 בביתה שנערכה במסיבה ■1
 נמיר, אורה המערך ח״כ של

לכ פרנקל, נעמי לסופרת
 צמח החדש סיפרה צאת בוד
 חיל־הים מפקד גם השתתף בר,

 הוא אלמוג. זאב האלוף
מ התלהבו לא שבחיל סיפר

 מקרוב לראות הסופרת בקשת
 הימי, הקומנדו אימוני את

נד היא בסיור, כשהיו ופעם,

 מזור דליה הקריינית !■
 מאוד רגישה שהיא טוענת

 מה־ שכל ״מאחר לבדיחות.
 אני זאת, יודעת לקת־החדשות

ב שנמצא למי תמיד פונה
 יפגינו שלא ומבקשת אולפן

תשע.״ לפני דקה חוש־הומור
■  שרבים סיפרה מזור |

 ברחוב אותה לעצור נוהגים
בשי- הופעתה על לה ולהעיר

 שאירמ חיפה, עיריית אורחי היו גיא ובנווגן ודא ע
 למשתתג לחיפה, מתל״אביב ברכבת נסיעה

 תוכניות כוכב ושחקן, פנטומימאי עזרא, לשירי־ילדים. הפסטיבל
בועות״סבון להפרחת הנסיעה את ניצל לילדים, טלוויזיה

 רב. מגובה קרים למים חפה
 פני על לעלות הצליחה היא

 שאם הוחלט ואז ולשחות, המים
 יכולה היא לכך, מסוגלת היא

הקומנדו. לאנשי להיצמד
ב האווירה שינוי על 8!

 יכול בית״ר אנשי כלפי ארץ
 א־ מש;ה ח״כי להעיד היה

 מארצות- ארנס כשעלה רנס.
 מילחמת־העצמ- בימי הברית

 מהנדס- היה כבר הוא אות,
ל ניסה הוא מוסמך. מטוסים
 אך בבדק, לעבודה התקבל

 את ממנו מנע הבית״רי עברו
 מי היה שנים כעבור המישרה.

 וע־ כיושב־ראש כיום שמכהן
 ה- למנהל דת-החוץ־והביטחון

 שימש אף ואחר־כך מיפעל,
 התעשייה של הראשי כמהנדס

 נזכר זה בעניין האווירית.
 באר- השתלם שכאשר ארנס,

 סילונית, בהנעה צות־הברית
שאצ הסיני, הפרופסור נאלץ

 מישרתו את לנטוש למד, לו
 רד האמריקאי הסנטור בגלל

ף דף־האדומים ז ו  (״ג׳ו״) ג׳
. תי ר א ק ק־  גילה אחר-כך מ

 פצצת- אבי הפך שהסיני ארנס
בסין. האטום

 ״פעם מהדורודהחדשות. דור
 :לי ואמר מישהו אלי פנה

טו חדשות שתתני ,תגטיחי
הערב׳.״ בות
 הפופולרית הקריינית ■1

 רוצה היתה שהיא גילתה
 מ- לשנה־שנתיים לרחת מאוד

 כתבת-שדה, ולהיות מהמירקע
 טכניות סיבות מיני מכל אך

 הדבר אין הטלוויזיה, בבניין
מתאפשר.

 ה- שיתוף־הפעולה על ■1
 ואר- ישראל שבין איסטרטגי

 המשורר הגיב צות־הברית
)״( יונה ״י כ  :בדיהודה י

 היתד, קיומה שנות ״במשך
 של המכובדת הפרוצה ישראל

ה היא היום ארצות־הברית.
 רוצה לא אחת שאף שוטר,

 ארצות־הב- אם לו. להתמסר
של הבכירה האחות היא רית
 מחפש הממזר אני אז נו,

יותר.״ טוב מישפחתי יחוס
■  שאל בערב־הראיונות |

 רבין יצחק ח״כ את יבין
 אזר- של תנועה. יעודד אם

 לא ״היא חים*תומכי-רבין.
 עם מתעסק לא ואני תוקם,

רבץ. השיב זה,״


