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שונים במקומות בחודש, אירועים בעשרות להשתתף תפקידו בתוקף נאלץ בתל־אביב,

 הוא ולכן ללישכתו, המניעות הרבות ההזמנות על בשלילה לענות שלא משתדל הרצוג בארץ.
 מכבד הוא שאותם מהאירועים לחלק שבוע. בכל רבים קילומטרים גומא עצמו מוצא

שראל המועצה בראש בעבר שעמדה אורה, רעייתו, מצטרפת בנוכחותו יפה. לאוץ־י

 הסביר הוויכוח בהמשך ■
 לומר .־ אין שלסופרים פאפו,

 מכל יותר פוליטיקה בענייני
סופרים בשמד; ונקב אחר, אזרח

 מידיעה שאמר מה אח יודע
אישית.

 איל? הכימאי שמעי כאשר ■
חש הוא הבשורה, את אלדד

 מהי בחייו הראשונה בפעם
 המילים: צירוף של משמעותו

 בימאי אלרר, מתוקה. נקמה
איציק על־פי המגילה הסרט

 ממרחק מביטה דיין משה של בתודיין יעל
 אביה של המפוסל בראשו רב

 הפוליטי שותפו בעבר פרס, שימעון בעוד (למעלה),
 ואחרים השניים הפסל(למטה). לצד ניצב המנוח, של

 בשנה למותו. ביום־השנה לדיין, לעצרת־הזיכרון באו
און רקאנטי אולם את המוזמנים גדשו שעברה  במוסי

את לקיים המארגנים השנה החליטו ולכן תל־אביב,

 אפילו מלא היה לא האולם אך בבית־החייל. העצרת
ד שפיסל הפסל הוצב בכניסה חציו. עד י  (״דודא") דו

 יעקב הערב, מארגן פניו. על עברו והבאים אדלשטיין,
דר הטקסט, את שכתב בן־הרצל,  השקופיות את סי

 האחרון ברגע החליף דיברי״דיין, של הקלטות וליקט
ם דיין של מהקטעים חלק  על אקטואליים, בדברי
והדולר. באינפלציה כלכליים לנושאים יחסו

 לפאשיזם פנו שחלקם דגולים,
 ירוע פאפו לקומוניזם. וחלקם
 הקורא נלהב, ספרים כקורא
באנג בבולגרית, שונות: בשפות

ובעב בספרדית בצרפתית, לית,
 שלושה לבלוע מספיק הוא רית.

שבוע. מדי ספרים
 לפאפו היתה לכך הוכחה ■

 של ועדת־ההסברה בישיבת
 גם השתתף שבה הטלוויזיה,

 ליום התוכניות על בדיון לפיד.
 בקיאות פאפו הפגין ירושלים

 של בהיסטוריה הכלל מן יוצאת
שהתכו ״רואים לפיד: ירושלים.

 הסבר. ביקש פאפו לישיבה.״ ננת
 שאתה להיות יכול ״לא לפיד:
 התאריכים.״ את בעל־פה יודע
שהוא לשכנעו הצליח לא פאפו

 משותפיו הודעה קיבל מאנגר,
 שהטלוויזיה להפקה, הגרמניים
הטל בסרט התעניינה הירדנית

 מתכוונת והיא המגילה, וויזיה
 הקרוב בחג־הפורים להקרינו

 נזכר אלדד הירדנית. בטלוויזיה
 הקרנה היתה כאשר שבעבר,
 צפה בישראל, הסרט של מיוחדת

 • שהוא הודיע והוא לפיד טומי בה
 להציגו כדי הסרט את ירכוש

בדע נמלך לבסוף בחג״הפורים.
 אלפי להשקיע והחליט תו

הבימ ההפקה בצילומי דולארים
 באותה שהוצגה המחזה, של תית
 הטלוויזיה צופי בארץ. העת

 לצפות ערב באותו כנראה יוכלו
 - המגילה של הגירסות בשתי

 והבימתית בירדן הקולנועית
בישראל.

 בחירות מערכת כל לפני לומר
 יהיה מי יודע ״אינני עירונית:

 מי יודע אני אבל ראש־העירייה,
 בדיהודה, לדעת סגנו.״ יהיה

 הפעם ״זו שונה. הוא כיום המצב
 מי שידוע בתל־אביב הראשונה

 ידוע לא אך ראש־העירייד״ יהיה
סגניו." יהיו מי

 שעברה השבת בליל ■
 בביתה בחוג־בית צ׳יץ׳ התארח

 נוף. מידה העיתונאית של
 ביקשו ראש־העירייה עוזרי

 תושבי-העיר יוזמנו שלמקום
 שהוא כדי ללהט, המתנגדים

 כאשר איתם. להתווכח יוכל
 בר־ שלמה לשחקן טילפנו

 בהשתייכותו הידוע שביט,
 וביקשו למיפלגת־העבודה,

.* — מתנגד של תקן על שיבוא

 ח׳פוי תיאסרזן עול האמנותי המנהלניצן שמוי
 נועם התיאטרון, מנהל לפני מצגיע (מימין),

 החיפאי התיאטרון למסיבה. שבאו חדשים אורחים על סמל,
 הצלחת לכבוד במסיבה שאולי, רפי של החיפאי במועדון התארח

כוס״תה. שתה סמל בסקוטלנד. אדינבורו, בפסטיבל יהודי נפש

בירוש שמהלכת בדיחה ■
 טדי העיר ראש אמר מה לים:

 לראשות־ הליכוד למועמד קרלק
 תוסיה־כהן? שלמה העירייה

בתוסיהר לי ״שק
המוניציפ הבחירות ערב ■
 בן־ חנן להסביר ניסה ליות

 תל״אביב קרן מנהל יהודה,
 של מטהו ומאנשי לפיתוח
 את להט, (,צ׳יץ׳״) שלמה

 הזכיר הוא שלו. המועמד סיכויי
 מטעם המנוח המועצה שחבר

נהג בויאר חיים המפד״ל

 בצ׳יץ', תומך שהוא הודיע הוא
יבוא. לא ולכן
 עורך־הדין היה רב במתח ■

 זינגל, משה התל־אביבי
 לבית־המישפט עתירה שהגיש
 שינוי בעניין לצרק הגבוה

 המניות לגבי הבנקים מדיניות
 בבורסה. הנסחרות הבנקאיות

 משה היה פנה שבשמו העותר
 תל־אביבי פנסיונר סקרבניק,

 יעקב עורך־הדין של ואביו
 של במישרדו העובד סקרבניק,

זינגל.
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