
 בארץ מעניינת אורחת ■
מאונטבטן, אדית הליידי —

 קינג־דייוויד במלון המתגוררת
 של ביתו היא הליידי בירושלים.

מגי המהולל, מאונטבטן הלורד
 השניה, מילחמת־העולם בורי

 מלכת של דודה גם שהיה
 שנים לפני נרצח הלורד אנגליה.
במח המלכה, באירלנד. אחדות

 את העבירה יוצאת־דופן, ווה
 הלורד של לביתו האצולה תואר

 רק כזה תואר עובר (בדרך־כלל
הגברי). המין לבני
 שגריר םליינר, אוטו ■

 מסר, ואלי בישראל, אוסטריה
האוס התעופה חברת מנכ״ל
שית המכובדים בין יהיו טרית,
 במו לחנוך הבא בשבוע כנסו

האוס המיסעדה את פיותיהם
 זמן מזה בארץ הראשונה טרית

 טהרת על תהיה המיסעדה רב.
 מווינה, המפורסמים השטרודלים

האגדי. הזאכר־טורטה וכמובן
 (בו־ אברהם התעשיין ■

 בבית־חולים אושפז שביט, מה)
משתפר. מצבו שבועיים. לפני
 סילון שלום העיתונאי ■

יצ לשר דובר לתפקיד התמנה
 סילון של תפקידו מודעי. חק

 ואין שר־האוצר״, כ״דובר מוגדר
 מישרד־ דוברת את מחליף הוא

מלח רבדל. אריאלה האוצר
ספורים. במישרד שימיה שים

 נתן (מיל׳) תת־אלוף ■
 ראש שהיה מי ניר, (״נתקה׳׳)
אר חזר החייל, למען האגודה

 בנו את לחתן כדי מבראזיל, צה
אוהד. הבכור
אר דויד את ״גזר״ מי ■
 ביום במבע לכתבה מחוץ מון

 את הטרידה זו שאלה החמישי?
 של יועצו ארמון, של מנוחתו

הוועד־המנהל וחבר שר־האוצר
 נמנה ארמון ,־השידור.

 בהפגנת שטיפלו ^האנשים
 השר של בלישכתו אתא פועלי
 צוות־טל־ יום. באותו מודעי
 הנציח למקום, שהגיע וויזיה,

 בכתבה המהומה. את ארוכות
 כלשהו ביטוי ניתן לא עצמה

 מקורות ארמון. של לנוכחותו
שא לארמון הדליפו בטלוויזיה

 נתן מבט במערכת בכיר דם
 הכתבה, מן אותו להוציא הוראה

 במאבק״הכוחות עמדותיו עקב
ברשות־השידור.

 המקררים תחרות מסימני ■
 י־ מרים אשת־הרדיו הגדולה:

ברנ לאורי פנתה ששכרוב
 ויגאל אמקור, מנכ״ל שטיין,
 המתחרה החברה מנכ׳׳ל נאמן,

 שיתראיינו בבקשה תדיראן,
 לבקשה, נענה ברנשטיין יחדיו.

 כי נמסר, נאמן של ממישרדו אך
בארץ. אינו המנכ״ל

 אחד הוא לימה לואיז ■
אשר הידועים, מזמרי־האופרה

הנשיאוה שולחן על הקרועים הנמקים
 ובשום כלשהסו דוברים תוסיף ולא האחרון הדובר אני האם ״יצחק,

 הסוערת הליברלית הוועידה במהלך מודעי יצחק כתב כך תירוץד
 סיעתו איש קעטבי, קעטבי. יצחק הוועידה, ליושב״ראש שעבר, בשבוע

 סידרת על־ידי נלחץ מודעי, של המושבע יריבו שריר, אברהם השר של
מודעי. אליו ששיגר פתקים

התוב הצדדים כל של רצונם את להשביע ניסה האומלל קעטבי
 להט יץ׳״) שלמה(״צ על אפילו והמפולגת, המסוכסכת במיפלגתו עניים

 כולם. את ואיכזב נכשל הדברים, מטבע פסח. לא הר״מלך ויחזקאל
זכות את ממנו תבע זה בפתק לטובתו. קעטבי את לנווט הצליח מודעי

 על להשיב האפשרות את ומקבוצתו משריר מנע בכך האחרון. הנאום
 מסע נגדו מנהלים שהם כך על בהם, שהטיח הכבדות ההאשמות
 אך מודעי, של נאומו בעת בהפגנתיות יצא הנזעם שריר השמצות.

 ודרש לאולם בעוז חזר הוא מילחמה. להשיב אותי דירבנו אנשיו
 בעיק- לסרב, נאלץ קעטבי מודעי. אחרי רשות״הדיבור, את מקעטבי

 סליחה ״מבקש ובהכנעה: בהתנצלות לו והשיב למודעי, הבטחתו בות
לדבר..." לו לאפשר יכולתי שלא הנהלת״המיפלגה(שריר) מיושב״ראש

 שולחן על פזורים שהיו הקרועים הפתקים את אסף הזה" ״העולם
ההתכתבות. את חשף וכך מחדש הקרעים את הדביק הנשיאות,

 המופע לצורך ישראל, את פקדו
ש הפילהרמונית, התיזמורת עם

 מה״ זובין של בניצוחו נערך
מ חבריו עם הגיע לימה טה.
 בארצות־ הווינאית האופרה סיור

הברית.
 האזינו צופים אלף 500 ■

 להרצאה בתדהמה במוצאי־שבת
 לעת־ המנחה מאת חינוכית

 שלמה ראש־העיריה מצוא,
 לקהל־עירו הורה להט להט.
 בעת הדשא על זבל לזרוק שלא

 לקום לא החגיגי, הקונצרט
 אך הערב, במהלך הנשיא לכבוד

 כפיים זאת, לעומת למחוא,
 שבלעדיהן, אחרות והוראות

 כיצד יודע היה הקהל אם ספק
הפנה הוא לכך, פרט להתנהג.

 המאזינים של ליבם תשומת את
 בשטח שירותים יש כי מכורח,

מישטרה. ויש
 הרצאה אותה במהלך ■

 לראש- כי הגדול, לקהל הסתבר
 רבים. ואוהבים חברים יש עירם

 המנצח מהטה, זובין את
 ״זובין המנחה כינה הנודע,
 ראש״הממשלה ואילו יקירי,׳׳
 מכנה סיפר, כך פרס, שמעון

יקירי!״ ״צ׳יץ׳ אותו
 עורר קליי קסיו־ם ■

 ארצה. בהגיעו רבה סקרנות
 בפתחו קידמוהו רבים מעריצים

הירו קינג־דייויד מלון' של
 ממספר בעיקר והתרשמו שלמי

 הילך ענק־מימדים כושי מלוויו:
שנראה גבוה, כושי האחד: מצירו

ןןן̂ן]1]—<<י

ב־ טסיבה של מארגניה את איכזבקהלני אביגדור
לחגי הופיע התת-אלוף תל-אביב.

ובלגימה. באכילה התרכז הערב כל ובמשך דליה אשתו עם גה

שלו. ציורים של תערוכה מציג הוא אלה בימים מחונן. שחקן רק אינו (מימין)אליאס
 בנאי יעקב והשחקן (משמאל) שפר ראובן השחקן באו החגיגית לפתיחה

העליזה. בפאריס בצעירותו בילה שאותה הסוערת התקופה על סיפורים אליאס מפי ששמעו

 יועץ־ השני; מצירו ככדורסלן,
עוזר. ועוד יהודי סתרים

 הורידו לא השונים המלווים
 את תיקנו הם מכוכב־העבר. עין

 מחלה (עקב הלוקה דיבורו
 לכך, ״התכוונת ללא־הרף: קשה),

״ לההוא... התכוונת
 נקרא שהוא כפי או קליי, ■

 מוחמד — החדש בגילגולו
 כל את לעשות הסכים — עלי
 חתם הוא ממנו. ביקשו אשר

אוטו ילדים של נכבדה לכמות
 פיסות־נייר מפיות, על גרפים

 הוא לידיו, שהזדמן מה וכל
 עם הצטלם עוגה, עם הצטלם

ובלעדיהן. כפפות־אגרוף
 שנשאל שאלת־השאלות ■

 האם — היתה לשעבר האלוף
בעבר, שהצהיר כפי באמת, הוא

 שתפס או קליי, מכולם? הגדול
שדק או בלתי־מוסברת, צניעות

 ״איני ענה: עצות־מלוויו, את לם
 אבל מכולם, הגדול שאני חושב
 ללא־ספק. הגדולים, בין הייתי

 הזאת המפורסמת האימרה את
 והיא פירסומת, לצורך אמרתי

 היטב!״ אותי שרתה אכן
 לקה בה אותות־המחלה ■

 מתאג־ לפקוד העלולה (מחלה
 הרבות החבטות בעקבות רפים,
 במהלך בראשיהם סופגים שהם

בע ניכרו שלהם), הקאריירה
 את שאפיינו ובכבדות ייפות
 ממש ועוררו קליי של צעדיו

 על נוצל הביקור רוב רחמים.
 מנהיגי עם לפגישה פרט ידו,

ומנוחה. לשינה האומה,
■1 כדק רסנה
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