
אד מדחי המדינה הולכת מדוע
הפוליטיים רחיים בגין מנחם יחזה־ מתי1 דחי

 שפעילי חדשה סיסמה ■
 לאמץ: עומדים עכשיו שלום

 — דחי אל מדחי הולכת המדינה
לח׳י. למפקד אצ׳׳ל ממפקד

 של התפטרותו האם ■
 מראשות־הממשלה בגץ מנחם

 הפוליטית? דרכו סוף היא
 זו. טענה סותרים הכוכבים

 עמום הבאר״שבעי האסטרולוג
 במיקצועו, עורך־דיו שיאון,
 כתחביב. באסטרולוגיה העוסק

 לומר מה יהיה שלבגין חוזה
 באותה לדעתו, הבא. מרס בחודש
 פעילות לבגין תהיה תקופה
 הקלעים, מאחרי מאוד חשובה
 המפתח בידיו יהיה ובמאי

 ישראל את מחדש להעלות
העולמיות. לכותרות

מדי להכץ נוהג שיאון ■

 הכל שבו יום וזהו ומארס,
 ייפתחו לא הקלפיות ישתבש.

 על יעיבו טכניות תקלות בזמן,
 עריקה צפויה והעיקר: הבחירות,

 ממחנה מצביעים של המונית
למחנה.

 הצטער שרון סלאטו ■
 נבחר לא לוי שדויד כך על

 המיפלגה כמועמד חרות במרכז
 פלאטו לראשות־הממשלה.

 מערכת־יחסים לו שיש סיפר,
 ראש־הממשלה. סגן עם הדוקה

 — משותפת שפה לנו .יש
 את פלאטו הסביר צרפתית,'

השניים. שבין הקשר מהות
המוניציפ הבחירות מסע ■
 ראש נאווי, אליהו של ליות

בסימן נערך באר־שבע, עיריית

תל־ מחוז מישטרת מפקדי את מברכתאבנוו חנה
 המחוזי בית־המישפט נשיאת אבגוד, אביב.

 לכבוד כוסית להרמת המחוז מפקד על״ידי הוזמנה בתל־אביב,
 מהכתב. אבנור קראה לנוכחים הברכה את החדשה. העברית השנה

 אברהם המחוז, מפקד אחרי־הצהריים. 5 לשעה נקבעה הפגישה
 לבואם בסבלנות המתינו איבצן, אריה המישטרה, ומפכ׳ל תורגמן,

קל. באיחור שבאו להט, שלמה תל״אביב, עיריית וראש אבנור של

 למקומון מפורטת תחזית שנה
העי של באר־שבע, ידיעות

 שתיל. יצחק הוותיק תונאי
 מוצלחת תהיה השנה לדבריו,

 גדי מזל בני אין גדי. מזל לבני
הממשלה. חברי בין

 מכבי אוהד הוא שתיל ■
 בך שהוא מפני אולי תל־אביב,

 של הוותיק המנהל של רורו
 התל־אביבית הכדורסל קבוצת

 מחרוב־ (.שמלוק׳ו שמואל
 את שאל איש־הספורט סקי.
 בגביע מכבי סיכויי על שיאון

האסטרו הבאה. בעונה אירופה
 חר יהיה מרס שחודש השיב, לוג
 בגביע־אירופה. למכבים טוב דש
 לוותר להם היה אסור לדעתו, אך
 ג׳ק הכדורסלן של שירותיו על

 מזל בן שהוא משום צימרמן,
גדי.

 שאליו אחרון נושא ■
 הבחירות היה שיאון התייחס

 25ב־ שייערכו המוניציפליות,
 שהחליט מי לרעתו, באוקטובר.

 הוא הבחירות, ייערכו זה ביום כי
 יהיה הירח זה ביום כי שלומיאל.

ונוס לכוכבים מעלות 90ב־

 שנים, תשע לפני עשר. המספר
 מיפלגת כמועמד נבחר כאשר

 על שגבר אחרי זה היה העבודה,
 טלמון. מיכה במיפלגה יריבו

 לטובתו. 88:98 היתה התוצאה
 הוצעה כאשר שעבר, בשבוע

 מיפלגת כנציג מועמדתו שוב
 אורי לח'כ הפסיד הוא העבודה,

 לרעתו. 91:101 התוצאה: סבב.
 השניה הפעם זו תהיה השנה

 רשימה בראש יתמודד שנאווי
עצמאית.

 גידעון אגד דובר ■
 את לבלות החליט מלמוד

 ויום ראש־השנה שבין הימים
 ש.השמ בעיקבות במסע כיפור

 יהודית אשתו עם יצא הוא
 סול, רה קוסטה באי לבלוי

 משירות ששב אחרי שבספרד,
 על כאחראי ארוך, מילואים

בצבא. בטיחות־רכב
 המזכיר טאיטו, ניסיס ■

בשג עיתונות לעניעי הראשון
 גם שהוא בצרפת, ישראל רירות
 לעבוד נאלץ השגרירות, דובר

 ברציפות. לילה עד מבוקר
חג, לחופשת בא הוא השבוע

ה1|  מפשפשת ללא״תיק הליברלית השרה |1ך1ן ך
 ברית־המילה לטקס שבאה דורון, בתיקה. |1 11 1 11 1111

 שהכינה המתנה את בתיקה חיפשה אלבין, ומיקי גליה של בנם של
 נפוצו המיניסטריאלי תוארה שעל דורון, שמואל. הנולד, ליד

הטקס. כל במשך שלה הלבן מהתיק נפרדה לא ספור, ללא בדיחות

 במחזה־ המדובר בצרפת. רון
 מופיעים שבו האי, לשניים

 ויוכו!! חורי מכרם השחקנים
 ערבית. הדוברים אבו״ורדה,

 בהאג לכן קודם הועלתה ההצגה
 בביקורות וזכתה שבהולנד,

 ההצגה בימאי הכלל. מן יוצאות
 הסברים העניק גזית עמית

 ולקהל ההצגה, במהלך באנגלית
 הסבר דף חולק הצופים

בהולנדית.
 נפש ממשתתפות אחת ■
דוב היא שימקו דליה יהודי

 הפכה כך בעיקבות צ׳כית. רת
פנטומימ ללהקת למתורגמנית

 אובדי־עצות שהיו מפראג, אים
 אנגלית. דוברים שאינם משום

 לארץ. עדיין שבה לא היא גם
 בלונדון, הועלה שהמחזה אחרי
 לשבוע לסקוטלנד נסעה היא

נופש.
 ישראלים של אחרת הצגה ■

 היתה באדינבורו, שהועלתה
 התיאטרון של הגומי סוחרי

 אחד כחן, אלברט הקאמרי.
 עם לשם נסע ההצגה, ממשתתפי

 היה עדי, מהם, לאחד בניו. שני
ד של מחזהו בהצלחת חלק  חני

 שליוותה בלהקה ניגן הוא לוחץ.
השחקנים. את

התי מנהל עוכר, אורי ■
 מארינבר שב הקאמרי, אטרון

התי בחזית לראות והופתע רו
תמו האירועים, לוח על אטרון,

המוע האידיוטית, מההצגה נות
 הפגרה. בימי בתיאטרון לית

 עושים האולם ששוכרי רגז עופר
 דרישמי, התיאטרון בלוח שימוש

התמונות. את מייד להסיר ודרש

 עליזה. ואשתו ילדיו בלווית
 ידיעות כתב לשעבר טאיטו,

 את ניצל הנגב, בבירת אחרונות
 בשעות לנוח כדי בארץ שהותו

 זמן מזה לראשונה אחר־הצהריים,
רב.

 קשה לעבוד רגיל טאיטו ■
 מד למקום כשהגיע מייד בחו׳ל.

 מילחמת־ פרצה בצרפת, שבו
 לחופשה יציאתו ערב הלבנון.
 של בפניות לטפל נאלץ קצרה,

התפט בעניין רבים עיתונאים
תפ על וההתמודדות בגין רות
החרות. בתנועת היורש קיד
 המועמד נתן, אייבי ■

 הביא תל־אביב, עיריית לראשות
 חולצת-טי, רוזנבלום לכנינח
הסיס מוטבעת הקידמי שבצידה

 עם עיר ראש - נתן איבי מה:
 תדר לבררן פנתה פנינה לב.

 החולצה את לפניו הציגה מתן,
 היתה לחתן לדעתו. ושאלה
 ללבוש מתאים .לך אחרת: הצעה

 על כתוב:'צ׳יץ׳ שעליה חולצה
ץ.' כל צי

 הציבור עקב שבהם בימים ■
 בלישכת המתרחש אחרי

 להד חתן נאלץ ראש־הממשלה,
 הוא בארץ. שונים במקומות פיע

 במצב נמצא ״אני כך: על העיר
 הממשלה בארץ פה נוח. לא

 להרגיע.״ צריך ואני משעשעת
 אמר בחרות מאבקי״הכוחות על

 בה היה שלא .בממשלה דותן:
 גם מצאו לא בלתי־נלאה, חתרן
טיבעי.' יורש
 חיפה תיאטרון אנשי ■
 המחזה מהצלחת נרגעים אינם
 אדינבורו. בפסטיבל יהודי נפש

 איתם הביאו הם לארץ, בחוזרם
 הפסטיבל, של ענק רישמי רגל

 מהנהלת במתנה קיבלו שאותו
 ההצגה על תודה כאות הפסטיבל,
 ממתינים בתיאטרון המשובחת.

 האיש כמל, טעם למנכ׳ל
 התיטארון את שנה במשך שדחף

 שיחליט כדי בפסטיבל, להופעה
הדגל. את לתלות היכן

 שחקני עם שהיה סמל, ■
 אחר־ יצא בסקוטלנד, התיאטרון

 לטפל כדי לפאריס, מייד כך
התיאט־ של אחרת הצגה בהעלת

 אילן הבמאי של סירטו ■
 בארץ שהוצג המגילה, אלדד
 זוכה מיסחרית, מבחינה ונכשל

 יוצג הוא לים. מעבר בהצלחה
של הרישמית לתחרות מחוץ

 במסיבת־ מישקפיו, את מנקה ךח1\ך1 *111|ן1יח
111\ | בתל- לכבודו שנערכה הפתעה 1 11\ #1/
 אחרונות' -ידיעות הצהרון של הוותיק הכתב אדירם, אביב.

 התמודדות בעניין נתן אייבי עם לפגישה הוזמן בבית־המישפס,
 המתמודד אדירם, המוניציפליות. בבחירות עצמאיים מועמדים

 למיסעדה כשבא לפגישה. שמח בחולון, עצמאית רשימה בראש
 חוגגים למיקצוע וחבריו ידידיו את לפגוש הופתע תל־אביב, במרכז

 לצד בעיתונות, עבודה שנות 30ו־ 47ה־ הולדתו יום את איתו
רבות. שנים לצידם עובד שאדירם שיחזקאל ופרקליטים, שופטים

6 2402 הזה העולם0


