
עותימאן״־״^״״: ליילה
 של בר־המיצווה למסיבת לישראל באה מרכז)

ואשתו (משמאל) שדה ג׳ו הישראלי, בן־אחיה

 שבו מלון באותו נערכה המסיבה (מימין). שירלי
 לרגל מצרים שגרירות של קבלת־הפנים .נערכה

 זו, למסיבה גם שהוזמנה ליילה למהפכה. יום־השנה
הערב. במשך לאולם מאולם לעבור נאלצה

 עומד שבראשה העירייה, של
 של בעלה — מנדל יעקב
 היו — ראובני דורית הזמרת

 השני מעברו הקול בעל המומים.
 שצילצל הטלפון, קו של

 בשמו, להזדהות סירב במחלקה,
 מדבר שהוא לומר מוכן היה אך

 בתשובה חוזרים של מישיבה
 הוא לתל״אביב. מחוץ הנמצאת

בתשובה החוזרים שאחד הודיע,

 שאל שילטון?״ הילכי אותו
 לא אשתו ״אפילו המראיין.
קפלן. השיב בכו,״ מצליחה

במוצאי־שבת, השבוע, ■
 עמום את יבין חיים יראיין

 לפני הראשונה בפעם ברנס,
 הסכמת את שהגיש האיש ציבור.
 םאר, יוסי הוא להתראיין ברנס
 שלא אך ערבי־ראיונות. מפיק

 ברנס את לא אחרים, כבמיקרים
 לבוא לשכנע פאר צריו היה

 פאר פנה כאשר ולהתראיין.
 האסיר אותו היפנה לברנס,
 גולדברג, לעזרא לשעבר

 ליאות ללא שפעל האיש
 שהורשע האיש של לשיחרורו

 פאר הלר. רחל החיילת לרצח
 גולדברג של לביתו הוזמן

 את היתנה גולדברג לשיחה.
 להתראיין ברנס של הסכמתו

 את יקראו ויבין שפאר בכך,
 האמת כל גולדברג, של סיפרו

 זאת, עשה פאר ברנס. פרשת על
 רק לגולדברג וחזר היטב התכונן

 את מכיר שהוא בטוח שהיה אחרי
בספר. המופיעים הפרטים כל

״  לגולדברג: פאר אמר זה בשלב "
 חף־ הוא שברנס ״שוכנעתי

 בימה לו לתת רוצה אני מפשע.
 הציבור.״ כל לפני זאת את לומר

 אכן אם פאר את בחן גולדברג
 דרש אחר־כך בחומר. שולט הוא

 פאר אליו ישובו הראיון שערב
 עימו לקיים כדי ויבין,

 גולדברג הראיון. על שיחת־רקע
 בהופעתו לברנס יתלווה עצמו

 ולשניהם הראשונה, הציבורית
שילנסקי. דב סגן־השר יצטרף

 פאר של אחר ערב־ראיונות ■
 שעברה שבת במוצאי התקיים
 המועמדת בו השתתפה בנצרת.

 יעל חיפה, עיריית לראשות
 כנר. דן על־ידי שרואיינה רום,

 נערך שהערב הוא, המעניין אך
 מלא באולם הערבית, בנצרת

 העיר. באזרחי מפה־לפה
בעברית. דווקא היו הראיונות

 בנם שנה, החצי בן אסף ■
 אשל תמי השחקנים של

 מפריע אינו כרמון, ויוסף
 שבה אשל בתוכניותיהם. להוריו
 הקאמרי בתיאטרון לשחק
 בתפקיד חופשת-לידה, אחרי
 סוויני במחזה טוביאס הנער
 בחזרות נמצא כרמון טוד.

 לוין חנוך של למחזהו באנגלית
 בפסטיבל שיוצג הגומי, סוחרי

 ייצא כאשר החודש. אדינבורו
 אשתו אליו יצטרפו לשם, כרמון

 הפסטיבל בתום ואסף. הצעירה
 אחרי לישראל, השלושה יחזרו

 שיערכו בספינות טיול־נהרות
אירופה. בכל
 עיריית ראש ביקר כאשר ■

 להט (״צ׳יץ׳״)שלמה תל־אביב
 של מוסיקאלית התרחשות בערב

 התקבל הוא ביפו, העירייה
 שראו אזרחים על־ידי רב בכבוד
 אשה אליו ניגשה לפתע אותו.

 שאתה חושבת ״אני לו: שאמרה
 מיד ביקש צ׳יץ בסדר.״ לא מאוד
 היתה התשובה למה. לדעת

 ראש לא אתה ״למה מקורית:
שם." גרה אני בת־ים? עיריית

מחלקת״המופעים עובדי ■
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 במסיבה הצילום, לכבוד שערם, את מיישרים מקרב עברון בועז העיתונאי מחייך, מימין) (למעלה
שעבר. בשבוע שנערכה ליומון שנה 40 במלאות לו שנלחש סיפור לשמוע להיסיב כדי לאוזנו ידו את

 חילוני עדיין היה שכאשר סיפר,
 שישה שנה לפני גנב הוא

 של מוסיקפה ממופע כיסאות
 קיץ בכל שנערך העירייה,

 הישן בית־העירייה ברחבת
 רוצה הוא עתה ביאליק. ברחוב

 הסכים מנדל לבעליהם. להחזירם
 שני באו ה שע כחצי ואחרי מייד,

הכיסאות. ובידיהם בחורי־ישיבה
 שחלמתי האחרון ״הדבר ■
 יום־ את כאן שאחגוג הוא עליו

 האלוף אמר ,״60ה־ הולדתי
 לספרות ד״ר פלד, מתי ),(מיל

הי המועצה ויושב־ראש ערבית
 ישראלי- שלום למען שראלית
 את בקייב שחגג פלסטיני

 שהשתתף פלד, יום־הולדתו.
 שיצאה אישי־הציבור במישלחת

 על־פי בברית־המועצות, לביקור
 הסובייטי, ועד־השלנם הזמנת
 בקבוקי שלפו שאורחיו הופתע
 ״גנרל־השלום את ובירכו וודקה

 לילה באותו חגו. ליום הישראלי,
 הישראלית המישלחת נסעה

 חבריה למוסקווה. מקייב ברכבת
 והמלווים ישראליים, שירים שרו

 אליהם הצטרפו הסובייטים
 מוכרות שהיו הנעימות בזימזום

 מנגינות־עם היו שהן משום להן,
 הביקור סיום אחרי רוסיות.

 פלד נסע בברית־המועצות
באיי־יוון. שבועיים לבלות

 צבי התל־אביב הפרקליט ■
 סטודנטים לפני הירצה לידם?!'

ה של מאמר על ירושלמיים
 חיים בדימוס, העליון שופט
 המשיל מאמר באותו כהן.

 למאהבת, המישפט את השופט
 עם יחסיו מערכת את ותיאר

 ״אני ואשה. גבר כיחסי מיקצועו
 את לפניכם לקרוא מתבייש

 שאני לי נדמה השופט. דיברי
 אמר כאן," שכתוב ממה מסמיק
הס אחת לשומעיו. לידסקי

 חייבת נשארה לא טודנטיות
 תסמיק לא כבר ״אתה לו: וענתה
 שאתה הרי — כן אם וגם לעולם

 יבחין לא שאיש כל־כך, שזוף
בכך.״

יהורי של הראשי הרב ■
 פירט, שמואל צרפת,

 סורבון, באוניברסיטת פרופסור
ב המתכנסים המוני לפני נאם

 כאשר שורשים. כנס פתיחת
הרמ התקלקלו מדבר, החל

 צ־יא של הצפוני באגף קולים
 שם — ביפו בלומפילד טדיון
 צעקו היושבים הטקס. נערך

לא שומעים, ״לא לעברו:
התבלבל לא סירט שומעים!״

 יכול רבנו משה ״רק להם: וענה
 גדול כה קהל לפני לדבר היה

מיקרופונים.״ ללא
 איש־ של החדש הרומאן ■

 זימנד הנרי הצעיר העסקים
 מתכוון הוא שאותה חברתו, עם

 הכשר כבר קיבל לאישה, לשאת
 את שהכיר זימנד, ראשוני. חוקי

 פחות ותוך בורטס אנדה
 נישואין לה הציע .משבוע

 ביום חגג ),2395 הזה (העולם
 אירוסיו את האחרון השישי

 שבו למקום הביא הוא לצעירה.
 שומרים המסיבה נערכה

 כדי פרטית, מחברת־שמירה
 שלא זרים כניסת שימנעו
הוזמנו.

י שוב. יורד הוא ■ נ  יקים, מי
 עצמו על שלקח 38ה־ בן הצעיר

 המו;ח של זכויות־היוצרים את
 לארצות־ שוב חוזר ״אשכנאצי,״

 שנות שבתחילת יקים, הברית.
 תיאטרון את והפעיל הקים 70ה:

 לארצות־ יצא בתל־אביב, מרתף
 וחזר שנים, שש שם שהה הברית

 מיז־ למד הוא שנתיים. לפני
פר ואת באוניברסיטה, רחנות
 מלצרות. בעבודות מצא נסתו
 הצעת־עבודה קיבל הוא עתה

 אורז הוא אלה ובימים מעבר־לים,
מיזוודותיו. את שוב
 הכנסת, החזקת על הממונה ■

 לדובר בא אקהאוז, יחיאל
 את וביקש לוי, אמנון מפ״ם,
 או קר אם יודע לא ״אני עצתו.

 אומרות הקצרניות במליאה. חם
 שר־הפנים ואילו קופאות, שהן

 לוי מחום.״ נחנק שהוא אומר
 הכרטיסן כמו שינהג לו הציע

 התלוננו נוסעות ששתי ברכבת,
 לה, שקר אמרה האחת לפניו.

 הוא ״הפיתרון לה. שחם והשניה
 חלון, ״סגור לוי, לו אמר פשוט,״

 לה, שחם זו את יחנוק וזה
 וזו החלון, את תפתח ואחר־כך

למוות.״ תקפא לה שקר
וילנר, מאיר רק״ח ח״כ ■
 וראה בתל־אביב בטיילת עבר
 הציבה שהעירייה הכיסאות את

 ״כל־כך וילנה אמר לאורכה.
 ראש״העיר מציב כיסאות הרבה

אחד!״ בכיסא לזכות כדי

השבוע ,פסוק
 אבינדור אלוף(מיל׳) •

 לנו ״יש בן־גל: (״יאנוש״)
על לוותר ונוכל שטח מספיק

239617 הזה העולם


