
 המשותף ומה מות! ערב דיין משה אכד מה
פאפושדו אלי והמלונאי ארמוז דויד ,הפירסומא ?,ב
 ערב דיין משה אכל מה ■

 מרכז חנוכת ביום השבוע, מותו?
באוני שמו, על הלימודים

 המיס־ נזכר תל־אביב, ברסיטת
האח בארוחה קומן הנרי עדן

 לשעבר. שר־החוץ של רונה
 המנהל מצרפת חדש עולה קומן,
 קסטל לה מיסעדת את כיום
 לפני ניהל העתיקה, ביפו

 לה המיסעדה את שנתיים
 מול השוכנת הצרפתית, בוזיולה

 ירמיהו ברחוב קסבה המיסעדה
 בישלה, האוכל את בתל־אביב.

 דיין אליאן. אשתו היום, כן כאז
 שבוע, מדי במיסעדה לאכול נהג

 חבר בנין, מורים של לצידו
 נהג הוא הגריל. אבירי מיסדר
 וחסילונים כבד-אווז להזמין
 האחרון בשבוע ביתי. בטעם
 עם למיסעדה בא הוא לחייו
 רק וביקש בנין ועם רחל אשתו

 מעושן. פורל ודג סלט־ירקות
 וביקש שלא־בנוח חש הוא

 דיין, המזגן. את שיסגור מקומן
 סיים לא אפילו לאכול, שאהב
 כעבור לו. שהוגש מה את לאכול

נפטר. ואחר־כן־ אושפז יום
 צבן, יאיר מפ״ם, ח״ב ■

 על דחוק להצעת בחיוך התייחס
 .?ודגש שבו הרווחה, חוק שינוי
 הויכוח ״כל בלבד. סמנטי שינוי

סוג .ל ויכוח כמו הוא כאן

 קצין את הסניגור שאל לים׳?״
 אינו כי ענה הקצין המישטרה.

 עורך־הדין מדובר. במה מבין
 מונח זהו כי לו הסביר פלדמן
 המישטרה כי ומשמעותו ידוע,

 לשפת״היס, העציר את תוריד
 בהרצליה, לחוף־הנכים בעיקר

 שיחליט עד אותו יכו ושם
באשמה. להודות

 מנכ״ל של אישתו נאווה ■
 סמל, נועם חיפה תיאטרון

 שלמה הזמר של ואחותו
 השני בתירגומה עסוקה ארצי,
 היא בתחילה לתיאטרון. למחזה

 היא ועתה הניצול את תירגמה
 בקרוב שיועלה מחזה מתרגמת

המשיח. בשם בצפון,
 נכנסה שעבר החמישי ביום ■

 אבן־גבירול ברחוב למיספרה
 ניצה היהלומן אשת בתל־אביב

 הצייר של בתו קדמון, סימון
 ביקשה היא סימון. יוחנן

 הועד עבור הנוכחות את להתרים
 פגשה במקום החייל. למען

 גן־ קיבוץ ילידת סימון־קדמון,
 ירדנה הזמרת את שמואל,
 לתרום מוכנה את ״אולי ארזי.

 ענתה לחיילים?" דובונים עבור
 בדברים מאמינה ״אינני ארזי:

 תרמה עצמה המתרימה האלה.״
 200 של בשווי תמונות שתי
זהבה שמארגנת למיבצע דולר

 ולפירסומאי ססושדו, (״פפו״>
 ביום שסעדו אדמון, דויד

 באולימפיה. שעבר השישי
 אחרי החליטו, הארוחה בסוף

 הוא שהמשלם מייגע, משא־ומתן
 ביותר. הצעיר שהוא שיוכיח מי

 שבין המבוגר שהוא הסביר אלון
 להיות שמח הוא ולכן השלושה,

 את ארמון שאל כאשר מוזמן.
 התברר הוא, כמה בן פפו

 כאשר גיל. אותו בני ששניהם
 כי התברר תעודות־זהות שלפו
 ביומיים. מפפו צעיר ארמון

 חגגו שניהם כי גס התברר
 פפושדו יום־הולדתם. את השבוע

 וארמון 1937 בדצמבר 5ב־ נולד
 שניהם שנה. באותה בחודש 7ב־

 עוד ציין וארמון קשת, מזל בני
 שחגגו לשניים, המשותף פרט
 שנה לפני .46ה־ הולדתם יום את

 השנתי בהורוסקופ ארמון קרא
 שנה להם שצפוייה המזל, בני של

 על ואכן, אישית. מבחינה קשה
ביותר. קשה שנה עברה השניים

 יצחק המדינה מבקר ■
 בתחנת־ אורח־כבוד היה טוניק

 הוא בחדרה. דויד מאור הכוח
 שמו על שנקרא במקום, סייר
 המנוח שר־התחבורה סגן של

 יושב־ראש לצד שיסמן דויד
 חברת־החשמל, דירקטוריון

טוניק הגואל. ו״ג׳וקי״) דויד

בן־מאיר דג תל־אביב, עיריית לראשות המערך מועמד של אשתובן־מאיו, לילי
מרכז),______ __ . . החדשה, העירייה מועצת של הראשונה לישיבה בנותיה שתי עם באה (ב

 לילד ואם נשואה שהיא ,27ה־ בת רחלי הבכירה, הבת ישבה האחד בצידה שעבר. החמישי ביום שהתכנסה
 באוניברסיטת בביוכימיה מאסטרנטית היא טלי (משמאל). 25ה־ בת טלי ישבה השני בצידה (מימין).

 יוסי של חברתו היתה היא בעבר האוניברסיטה. של אגודת־הסטודנטים בנשיאת ומכהנת תל-אביב,
קטן. פתק טלי לו שלחה אביה, של נאומו בתום בתל״אביב. החדשה האגודה יושב־ראש היום שפרלינג,

 שטובע האיש שלובש בגד־הים
בים.״
 מצא מעניין פארדוקס ■

 שם־ ויקטור לסיעה, עמיתו
 בין ההסכם יעדי סביב טוב

 בעניין וארצות־הברית ישראל
 מישטר הקמת הוא ״היעד לבנון:

 חזק מישטר אך בביירות. חזק
 להיות יכול לא בבירות

 פרו־אמ־ ומישטר פרו־אמריקאי.
 להיות יכול לא בביירות ריקאי
חזק.״

 בן־גל גיל של במישפטם ■
 המואשמים שני־שגיא, ורונן
 אל־ יעקב הברוקר, ברצח

 עורך־הדין חקר טרוביץ,
 מיש־ בעת פלדמן אביגדור

 מחוקרי אחד את פט־זוטא
 פעם השתמשת ״האם המישטרה.

המשטרה עם ,לרדת במונח

 דב היהלומן אשת ברוורמן,
ברוורמן.

 צפוי מסויים שינוי ■
 של הסאטירה תוכנית למאזיני

שת בראש, יתוש גלי־צה״ל,
 מהשאלות חלק השבוע. שודר

 כל־אחד ח״כים. אצל הוזמנו
 או שאלה לצוות הכין מהשואלים

 שאלה שאלה אלוני ח״כ שתיים.
 היית ״מה אקטואלית: מאוד
 קבורים קרוביך היו אילו עושה

 מחליטה היתה והרבנות באדמה
 ח״כ יהודים?״ מספיק לא שהם

 שאל: רייסר, מיכה חרות,
 הזמן כל נזכר אני באחרונה ״למה

פ ובשימערן רבין ביצחק
רם?״

 שהפתעה ארוחת־צהריים ■
 אתא סניפי למנהל זומנה בסופה
אלי למלונאי אלון, אלכם

 עיניו, שראו ממה התפעם
 בתום קבל לצו־האופנה ובהתאם
 אלה שהישגים כך על הביקור,

באמצעי־התיק־ מוארים ״אינם
שורת.״

 הכנסת של העגום מצבה ■
 בהצעה ביטוי לידי בא העשירית

 חרות ח״כ שהעלה לסדר־היום
 באולם כהן־אבידוב. מאיר

 ומגיש ח״כים, שמונה רק נכחו
 כס על לשבת גם שנאלץ ההצעה,

 של מקומו ממלא יושב־הראש,
 מגן עצמו מצא סבידור, מנחם

 אותו שתקפו מהמערך ח״כים על
 לא הוא פעמיים אך בחריפות.

 היושב־ראש ומכיסא התאפק
יריביו. את תקף
 יום באותו אחרת בישיבה ■
 הבריאות לשר כהן־אבידוב פנה

וביקש שוסטק, אליעזר

 לקריאה ויביא לדוכן שיעלה
 מסויים תיקון.לסעיף ראשונה

 קרא פקודת־העם. בחוק
 אלי הליברלים ח״כ ממקומו
 ח״כ התערב ״איננו!״ קולאס:

״,אדוני וייס: ׳טבח המערך

 החקלאות שר בכל־יום.״ עצמו
 התערב: גרופר (״פייסי״)פסח

 כהן־אבידוב הבא.״ לחוק ״תעבור
 ״נעבור בלית־ברירה: הסכים
 שר־ יביא אותו הבא, לחוק

דיון, יתקיים לא החקלאות.
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 הנאום את הפטיש. מונח לצידו, השולחן, על העירייה. מועצת
 שנבחר וירשובסקי, מרדכי שינוי ח"כ נאם התוקפני האופוזיציוני

 על בטפיחות זכה הוא דבריו, בתום למועצת״העירייה. סיעתו מטעם
באופוזי ינהג כהונתו שבמהלך מלהט כשביקש מעיתונאים. השכם

לדיבורים." בסבלנות מתייחס תמיד ״אני להט: ענה בסובלנות, ציה

ווהן שוה
לע דורון, תל-אביב.

 כבמא- ריקה בחפיסת־סיגריות משתמשת
 עיריית מועצת של בישיבה לסיגריה פרה
 ישבה הליכוד, מטעם חברת״המועצה לשעבר

 שר״האנרגיה לישיבה. בא הוא שגם מודעי, יצחק השר של לצידו
 בנאומו, הזכיר וירשובסקי מרדכי כאשר בצחוק פרץ והתשתית
 אחוז 90ב־ דימיון גילה שהוא להט עם ישיבה אחרי אמר שבן־מאיר

 90״ הליכוד. עם לקואליציה הסכים ולכן המיפלגות, שתי במצעי
הח"כ. אמר מפוקפק," מאוד מיספר זהו הישראלית בפוליטיקה אחוז

2415 הזה העולם


