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הווי
יחף סנדלר

מסיבת אורחי נדהמו שיקאגו ^
 פתיחת לרגל שנערכה קוקטייל, *■
 כי כשגילו לוד־שיקאגו, אל־על קו

 חברת־ של הבכירים הקברניטים אחד
 למסיבה הופיע הלאומית התעופה
 נרגעו ספורט, ובחולצת ג׳ינס במיכנסי

 המיזוודה הסברו: את מששמעו רק
 נשלחה האישיים חפציו שבתוכה

 במטוס במקום בטעות, מניו־יורק,
 שיצא במטוס לשיקאגו, שיצא

 להסתפק נאלץ והוא להונולולו,
 לבש אותם גופו, שעל בבגדים

 מלוד. טיסתו בתום בניו״יורק
★ ★ *

בבדים מים
ת״גן ^ מ  מאשתו, גט בעל ביקש ר
 לו וילדה למאהבה שהרתה אחר ^
 עימה קיים שלא למרות כי גילה בת,

 חשד לא שנים במשך יחסי־אישות
 שהיא מכיוון תפחה, כשכרסה גם בדבר,

 בבטן״. מים לה ״יש כי לו הסבירה
★ * ★

שיח־אילמים
ס ^ ארי  סופרים בין מיפגש נערך פ
 אחד צרפתי. קהל ובין ישראליים ^

 צרפתית, יודע שאיננו הישראלים,
 הוא מתרגמת. אליו להצמיד ביקש
 שנבחרה הצעירה כי מהרה עד גילה

 איננה עברית, יודעת איננה לתפקיד
 יודעת איננה וגם צרפתית יודעת

לתרגם.
* * ★

אינפלאציה,
גיאוגראפיה של עניין

ב ך* בי א ל׳  לבצע נהג ביקש ת
 פנה במכוניתו, פחחות עבודת

 הצעת־מחיר קיבל בצפון־העיר, למוסך
 למוסך פנה שקל; אלף 40 של

 העבודה אותה עבור קיבל בדרום־העיר,
 איתר, שקל, אלף 28 של הצעת־מחיר

 מוכן שהיה במיזרח־העיר, מוסך לבסוף,
 10 של במחיר העבודה את לבצע

שקל. אלפים
★ * ★

 למבוגרים הכניסה
אסורה

ב ף* בי א  הליכוד דוברת סיכמה תל־
 ב־ מתמונת־הסיום התרשמותה את ^

 שבו המערך,. של תשדיר־הבחירות
 ומתמונת־הסיום על, אל תינוק מונף
 שגם הליכוד, של תשדיר־הבחירות של
 קצרה: בהגדרה על, אל תינוק מונף בו

בטף. טף מילחמת
* ★ ★

ניידת קלפי
ב ף* אכי  יו״ר ממלא־מקום פנה תל־
 בחוזר הליכוד של הבחירות מטה ^

 את לערוך מהם ביקש תנועתו, לחברי
 בארץ להישאר המתאימים הסידורים

 שהזכיר כפי שיתקיים, הבחירות, ביום
 תשמ״ד, בתמוז כ״ג שני, ״ביום להם,

 על חתימתו בעת לב, שם לא ,״24.7.84
 הוא העברי שהתאריך למרות כי החוזר,

 ליום מתייחס הלועזי התאריך נכון,
 כידוע, שייערכו, הבחירות, שלאחר

.23.7.84ב־
★ ★ ★

זה, ארז זה
חירם? יא

 את חוקרים שני סיימו ירושלים ך*
 140 טבעות של המדעית הבדיקה *₪

 מגג בזמנו נטלו שאותן עץ, קורות
 על־ידי שהוצת אחרי אל־אקצה, מיסגד
 קורות 69 ושכללו אוסטרלי, מטורף

 ארז של קורות 46 תורכי, אלון של
 מצוי, ברוש של קורות 18 הלבנון,

 ושלוש דולב עץ של קורות ארבע
 כי הודיעו צפצפה, עץ של קורות
 מעץ אחת, קורה רק לייחס אפשר
 לתקופת טבעותיה, לפי מצוי, ברוש

ראשון. בית

■ * שבץ! אחרי לחיות <
)61 מעמוד (המשך
 ~ גם וכך מישפחה בענייני גם כך

 שווה לא דבר שום שטח. ובכל באהבה
ניזוקה. הבריאות כי ללב, אותו שיקהו

 אני בנסיעות להתאמץ. לי אסור
 לנהוג אוכל לא מסחרחורת. סובל

 בית־החולים מאז שנה. במשך לפחות
 הטיפול בגלל קילו, בעשרים עליתי

 תרגילים עושה אני ועכשיו התרופתי,
 שומר גם אני ושם פה הבטן. להורדת

 בדיחה תמיד שהיה מושג דיאטה, על
 מפני יותר לאכול רצון לי יש בשבילי.

מעשן. לא שאני
ליטאי. רני של סיפורו כאן עד
 העוסק אביו, בתל־אביב. נולד רני

 ־׳► שלוש נשוי היה ובתירגום, בכתיבה
 אשתו של בנה הוא דני פעמים.
 מנישואיו אחותו־למחצה, השנייה.

 רחל הסופרת היא האב, של הראשונים
 לדני אמריקאי. למדען הנשואה איתן,

 אחיות־למח־ ושתי אח־למחצה עוד יש
 הוא שכזאת,״ מישפחה ״אנחנו צה.

אומר.
 ריקוד וגם בכינור, לנגן למד כילד
 עליו עבר הצבאי השירות ודראמה.
 לוי, שייקה עם פיקוד־מרכז, בלהקת

 דנון. ושי פוקס עופרה צרפתי, צדי
 יש היי ובהופה במישלט בחמסינים

סולו. אחת שורה לו
 הצעות קיבל השיחרור אחרי

העדיף אבל בהצגות־בידור, להשתתף

ליטאי בימאי
ללב לקחת לא

 על רציני בתיאטרון קטנים תפקידים
המיסחרי. בתיאטרון כוכבות

 החידה
מוח הגדולה:

 בתיאטרון למישחק מקביל ^
 תוכניות לביים ליטאי הוזמן *■

 כל את ביים הוא צבאיות. בלהקות
 את ,1963 מאז להקת־הנח״ל תוכניות

 ואת פיקוד־המרכז להקת תוכניות רוב
והשיריון. חיל־הים להקות
 מאביבה, פעמיים. נשוי היה דני

 לו יש בבית־חולים, כמזכירה העובדת
 בשנים ממנו הצעירה ממלי, ובן. בת

 הרומן חמש. בגיל בת לו יש רבות,
 אותה ביים הוא כאשר התחיל ביניהם

 נמשכה לא האידיליה בלהקת־הנח״ל.
 שנים ארבע ולפני נפרדו, הם זמן. הרבה

רשמית. התגרשו
 לגור עברה שנית, נישאה מלי
לתינוק. אם כיום והיא בקיבוץ,
 ארוך רומן הסתיים שנתיים לפני

 שאותה ויפה, צעירה זמרת עם שלו
 פה קשרים לו היו מאז בצוות־הווי. ביים
רציני. משהו לא ושם,

 לעשות האפשרות על חושב דני
 להיות לו הציעו מיקצועית. הסבה

 הוא בזה?״ רע ״מה סוכן־מכירות.
 סרטים. בעריכת יעסוק אולי שואל.

 כשביים בכך, ניסיון רכש הוא
 את ללמוד עתה ויוכל תשדירי־שירות,

המיקצוע.
 הגדולות החידות באחת ״נפגעתי

 הרבה ״יש אומר. הוא במוח,״ — ביותר
 את ממש למדו לא עדיין אבל מחקרים,

 לא שזה מזה, שאצא מקווה אני הנושא.
■ רון נעמי פעם." עוד לי יחזור
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