
 אורי בניויורק? עוד ומי ■
 רשות־השידור, מנכ״ל מורת,
חלבי, רסיק — בנפרד ולגמרי

הטל של ווער־העובדים ירד
 ב־ שם ייפגשו הם אולי וויזיה.

ה- עניינים כמה ויבררו מיקרה.
 ההנהלה בין בימחלוקת שנויים נ

לעוברים?
ש י א ה סי־בי־אס, ■  ארי

 שרות־המיליאים את עושה ברק,
שבו כמה לפני בגלי־צה־ל. שלו
 על הזה בהעולם דווח עות

קציו־חינוד־ שערך כינוס־חובה
 לאנשי־ דגן, נחמיה ראשי, !

 בכינוס גלי־צה״ל. של המילואים
 מהי דגן תת־אלוף להם הרצה
 ״לעצור ארץ־ישראל־יפה: אהבת
מהפר ולהתפעל הדרך בצירי
 לא לאחרונה, שנישא ברק, חים.״

 לא גם ולכן הכינוס, על ידע
 המיפגש אחרי אחדים ימים הגיע.

 מיכתב לביתו הצעיר החתן קיבל ^
שילטונות־ לו הודיעו שבו חמור
 את בחומרה רואים שהם הצבא

כא החשוב. בכינוס אי־הופעתו
 קיבל שלא להם הסביר ברק שר
 העניין הגיע, לא גם ולכן צו

 המסר הודיע. מזה, חוץ סודר.
אח ולרבים אליו הגיע העלקרי

 העולם של האדיבה בעזרתו רים
שחשוב. מה וזה הזה,

 שעומר מי ברנע, אלכם ■
 פתח פסטיבל״הילדים, מאחורי ב
רצחנית. בדיאטה שעבר בשבוע ר

 — המפתיע למיבצע העילה
 הזה, העולם בגיליון תמונתו

 לבצע לו וגרמה אותו שהבעיתה
בחזותו. שיפור

(״שמו־ שמואל המלחין ■
בכסית, ישב קראום ליק")
 העיר שולחנו ליד מישהו כאשר

 תיקן קראום ערבי. הוא פלוני כי
ילדה פלסטיני.״ ״הוא אותו:

 פלסטיני?" זה ״מה שאלה: קטנה ׳1
 צבר זה ״פלסטיני קראוס: הסביר ■-

בערבית." —

מאירו־ דוק נעלם היכן ■
 של הפרלמנט יושב־ראש בי",

המתעניינים לכל ראשון־לציון?

 מיידיות קריקטורות חדש: משהו המציאלוויא וענו
 תוך הטלוויזיה, של למהדורות־החדשות

 המוצר את המשווקת החברה טכניים'חדשים. באמצעים שימוש
 מופיע בישראל", שהתחנך אמריקאי ,.אזרח לוריא, כי מציינת החדש

 בעיתונים המתפרסם כקריקטוריסט גינס של בספר״השיאים
 לוריא משתמש החדש המדיום לצורך ארצות). 57ביותר(ב״ הרבים

קוליים. ואפקטים מתוחכם מחשב אלקטרונית, בקופסת־צבעים

וה הזוהר אוהבת הבלונדית של שמה זהוזוהו זוהו
דוג עם הצטלמה היפה הנערה בעצמה. זוהרת

 ברך חושפת כשהיא המימזגה דלפק על וישבה וכדורסלנים, מניות
במישחק. נחבלה כי ענתה קרה, מה אותה ששאלו לסקרנים חבושה.

 הוא במסיבה שהיה נוסף כדורסלן בגאווה. איתה והצטלם בתו את
 של הבארמן כי לצון, דרך שהתחנן תל-אביב, מבית״ר ונס ג דווייט

בירה". ״טיפ״טיפת עוד לו ימזוג המסיבה נערכה שבה המיסעדה

מק״גי קווין הכדורסלן של בתו היא ■1\1יי1¥|
1# / 1| / בן רמי ג ילדים, שני יש לזוג (בזרועותיו). ח /

מק״גי קווין החזיק במסיבה השבוע חודשים. השמונה בת וברנדי 3ה־

 מאירוביץ, דאגה. אל בשלומו,
 חובב־הבילו־ צאצא־הבילו״יים

 הרווק אירופה. ברחבי מסייר יים,
ל גלויות משם משגר 80ה־ בן

״ה מדווח: הוא שבהן חבריו,
ההונ נחמדות! ממש אוסטריות

משגעות!" גריות
בתד חל מהפכני שינוי ■
 טולדנו, אבי הזמר של מיתו

לצאת במקביל, או לקראת.

 שלו. מבית־היוצר חדש תקליט
 מחו״ל. לאחרונה שחזר טולדנו,

 מפוארת חדשה, מלתחה שם רכש
 מזה חוץ ישראליים. במושגים

 השטוחות נעליו את המיר הוא
 זהו גבוהות. בנעלי־פלטפורמה

 העין, את לתפוס שנועד גימיק
בכך. מצליח והוא
 מניו־ ונרגש בהול בטלפון ■
 אילנה הפסלת בישרה יורק
 ששולחנות הזה להעולם גור
 עשויים שרגליהם עיצובה, פרי

 זה זכו שונים, בעלי־חיים בצורת
 על־ חסרת־תקדים בהפצה עתה
 בארצות־הב־ רשת־גלריות ידי

רית.
 (״מוטה") מרדכי השר ■
ר  הזדמנות־פז החמיץ לא גו

 אריאל שנואיו את להשמיץ
 באמצעי־ מודעי ויצחק שרון

 למען התראיין הוא התיקשורת.
 הארץ של סוף־השבוע גליון

 אילן המראיין באוזני והשמיע
 הבוטות דיעותיו את שחורי

 בסיגנון השניים, על ביותר
 נערך עימו הראיון ביותר. החריף

 שרון. משבר של בעיצומו.
 נבהל. למשבר מוצא משהסתמן

 עוזרו, בדימוס. הגנרל כנראה,
 לחץ הפעיל רגב, אבנר
 הלחץ, שחורי. על ביותר מאסיבי

 פסק לא השמועות, אומרות כך
 בלילה, החמישי ביום אפילו

 סגור. כבר היה כשהעיתון
 ללישכת־השר שניתנה למרות
 העיתון על־ידי חיובית תשובה
 של בלישכתו ההיסטריה שככה
 כשיצא רק חד־הלשון השר

הו לא והדברים לאור העיתון
בו.׳ פיעו

השבוע פסוק
פרי, מנחם פרופסור •

 דיין. משה של שירי־הילדים על
 כיצד מתאר בהם החוזר שהחרוז

 מתניקי ״חמודיקי לילדה נתן
 קישקו־ שיריקי ״זה ממתקיקי״:

שיקי!"
<■ כדק רסנה .■
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