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 לוחץ בקאהיר, במקומות״צינור פצצות שהטמינה
 יבואן משמאל), (למעלה קראטו, אריה של ידו את

הוא הביש, עסק בפרשת שהתפרסם דר, הרכב.

 רמי האחים עם ביחד מספרד, חדש רכב מיבואני
 אילין. משמאל) (למסה וארנון מימין) (למטה

 המכונית יבוא לרגל החברה שערכה למסיבה
 הוותיק איל״המכוניות גם השתתף לארץ, הראשונה

כוסית. להרים שבא במרכז), איליו(למטה אפרים

 דווקא למעריצים חותם האמריקאי הטניסאי1פוסל: מל
בכינוס־ להשתתף שבא פרסל, הפסדו. אחרי

 גליקשסיין, שלמה עם האחרון השישי ביום התמודד הפועל,
 זה אן הישראלי, לטניסאי הפסיד הוא ברמת״השרון. במרכז״הטניס

סביבו. שהתאספו הרבים לילדים שמו את לחתום לו הפריע לא

 לשופט, פתק העביר אף הבימה,
 זיכרוני, אמנת עורן־־הדץ

 שזיו־ תשומת־ליבו את והסב
 את מספר קויה בעוד מדי. שקט

 המופע, נושא האונס, על גירסתו
 זיכרוני של רשותו את זיו ביקש

 קויה. על מהגנה אותו שישחרר
 מהקהל בלאק־אאוט לי .יש

 כמעט לזיכרוני אמר הוא כאן,״
 סירב השופט אך בתחינה,
 היו הכל לבקשתו. להיענות
 אך מההצגה. חלק שזה בטוחים

 עלתה כאשר ההפסקה, אחרי
 צעירה עורכת־דין לבימה

 קויה, של לצידו והתיישבה
 נשאר אכן שזיו התברר

 שמילא הקהל מאחרי־הקלעים.
 הפרקליט את בילבל האולם את

 בבתי־המישפט, להופיע המרבה
 את יותר. קטנים האולמות שם

 למישרד שותפתו הצילה המצב
 שהחליפה ורשבסקי, מאיה
 בנשיקה זכתה אף היא אותו.

קויה. של מפיו ארוכה

 יעקב של חזותו ■
 את מסגירה לא אבימור
 פועלי מועצת כמזכיר תפקידיו

 המרכזת. הוועדה וחבר עפולה
 נראה ביותר, צנום הוא אבימור

 הוזמן כאשר שנותיו. 32מ־ צעיר
 העבודה ח״ב עם לפגישה
 אותו שאלה בלומנטל, נפתלי

 של הבן הוא אם המזכירה
 הצעיר עסקן־הפועלים אבימור.

 גם וכמוהו גרמניה, יוצא הוא
 כרמיאל, פועלי מועצת מזכיר
פיק. עזרא

 השפיע בהארץ, שעבר חמישי
 שבנם ההורים מאוד. הח״כית על

 הבופור על בקרב נהרג ירון
 קראו הלבנון, מילחמת בתחילת

 את לעצור לראש־הממשלה
 קובעת .הייתי בצפון. ההרג

 מידע הוא זמיר של שהמיכתב
 תעסה, גלזר אמרה חסוי,״

 לא שלראש־הממשלה ״הלוואי
הזה." המידע יגיע
 לכלכלה הפרופסורים ■

 ועדת־ חברי לפני לדבר שבאו
 מדיניות על הכנסת של הכלכלה

שיש"להם גילו, מישרד־האוצר

 קרוב היתה השעה חדש. מתחרה
 וח״כים אחרי־הצהרים, 4ל־

 התנצלו בחדר שישבו אחדים
 לצאת, חייבים שהם והסבירו

 סגן־השר נואם שבמליאה משום
 על גרופר (.פייסי״ז פסח
ה יושב־ראש חקלאות. ענייני
 שמוזר העיר, יעקבי גד ועדה

 המעדיפים כאלה שיש בעיניו
 בנאומו אינטלקטואלית חוויה

 דיברי על־פני סגן־השר, של
 יצחק ח״כ ואכן, הפרופסורים.

 הליברלידם, ח*כ זייגר, (,זיגי״)
ישיבות בחדר ונשאר דעתו שינה

 צבן יאיר מפ״ם ח״ב ■
 אך נאומו, את להתחיל ביקש
 הלל שלמה במערך חבריו

 התווכחו אלוני ושולמית
 צבן: להם העיר בלהט.

 הילל ששלמה מצאנו .במקורות
איתה.״ התווכח ולא — שולמית

הש והשניים הועיל הציטוט *
תתקו.

ליפ הרצל האסטרולוג ■
 מהמתיחות מודאג אינו שיץ

 תחזיתו שעל־פי טוען הוא בצפון.
 לו יש עתה. תפרוץ לא המילחמה

 שבהם אחרים, מועדים שני
 בין מילחמה לפרוץ יכולה

 הוא הראשון וסוריה, ישראל
 האביב הוא והשני הקרוב הקיץ
הבא.
 הרועים כלב טולים, ■

ווליניץ, דליק של הגרמני
 היה שכבודו כך על למחות ביקש

 שהופיע הכלב היה הוא למירמה.
 קול הטלוויזיונית במונודראמה

 גילה כיכבה שבו אנושי,
 את שגנב טולים, אלמגוד.

הוותיקה, מהשחקנית ההצגה
 שהובא השלישי הכלב היה

 שהשניים אחרי לצילומים,
 לתפקיד התאימו לא הראשונים

לא זאת, למרות השתוללו. ואף

 ואף ביום פעמים שלוש מתפלל
 ברצועות־עור ידיו את עוטף

תפילין. הקרויות
 נשאל דיניץ שימחה ■
 למיפלגת הרצוי- המנהיג מיהו

 השגריר־ תשובת העבודה.
 .הצרה בארצות־הברית: לשעבר

 אנשים מדי יותר שיש היא,
ההנהגה.״ לתפקיד שראויים

 מפיק אחימאיר, יעקב ■
 לא מעולם כי אומר מוקד ומנחה

 למרואייניו. השאלות את הציג
 הפתיעו שניים רק זאת, למרות

 בתוכנית. רואיינו כאשר אותו
 יצחק שר־האנרגיה היה האחד

בתוכנית התפרץ אשר מודעי,

 סממה, דן הטלוויזיה כתב־ נגד
 על הידיעה שידור בעיקבות

 לו שיוחסו בהאשמות חקירתו
 יהודה העבודה ח״כ על-ידי

 זבולון הוא השני השר חשאי.
איתו מהראיונות שבאחד המר,

 בהצגה שחזה קהל־הצופים ■
 אירע מה הבין לא בית־משפט

 יאיר השחקן של לסניגורו
 ששיחק רובין, (.קויה״):

 לדין. המובא אנס בתפקיד
 הפסיק זיו שימחה הסניגור
 לא וכמעט שולחו את לחקור
 התוכנית עורך מפיו. הגה הוציא
בשולי שישב בן־הרצל, יעקב

ק1|זאב |1ך מ־ .תארץ' קאריקטוריסט |
 אסתר האצנית את צייר#111| 1^

הוותיקה האצנית את מצא פרקט רוט־טחמותב.

 טם בהדר״יוסף, המטוכלל האתלטיקה במיגרט
 היא נינוס־הפועל. טל האתלטיקה תחתיות נערכו

אופק. יצחק הפועל, ממזב׳ל מדליה במקום קיבלה

הסרט. בסוף שמו הוזכר
 סופרת התכוונה, היא למה ■

 אלונה המוכשרת הילדים
הפו מספריה באחד פרנקל?
 טובה של הרע היום פולאריים

 הרעה הילדה על כותבת היא
 ראשו על חול ששפכה טובה,

רחבעמי. זאב של
 פיתאום הפך שחקן עוד ■
 לשעבר ברקת, יצחק דתי.

 וכיום הבימה בתיאטרון שחקן
 האמנים איגוד יושב־ראש

 חובש אינו עדיין בהסתדרות,
שבת, שומר הוא אך — כיפה

238419 הזה העולם


