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המרך
 והפרשן לוי דויד השר
 נדרשו קריסטל חנן הפוליקי

 שעבר החמישי ביום לקיים
 שפרשנותו מכיוון זאת סולחה.

 בימים קריסטל. של ותחזיותיו
 של המפורסמת לוועידה שקדמו

המע בלשון חן, מצאו לא חרות,
 בהא־ ״הממשיך" של באזניו טת

 בלוויית הגיעו השניים הידיעה.
 למיס־ הצדדים משני מקורבים

 בשכונת־התקווה. עדת־בשרים
ה הדוברת גם גמזו לוי מצד

 ויצחק גורן עליזה חיננית
 הגיע קריסטל עס ואילו רגב,
 אילן העיתונאי הטוב, ידידו

 לעומק, התנהלה השיחה בסיר.
 כ״שיחה לוי על־ידי ותוארה
 גנבו ההצגה את אולם קשה!"

הפד חילוקי״הדיעות לאדדווקא

ליי
פרה של עטין

ה טעמו אנינות אם כי ליטיים,
 שר״הבינוי-ווד של גסטרונומי

שימן.
 בחופזה שהגיע קריסטל,

 באוניברסיטה שנתן מהרצאה
 ושאל כהוגן רעב היה העברית,

 אתה מה •דויד, הכל: לפני
לאכולי" לי ממליץ
 והמליץ הרבה היסס לא השר

מא על המופתע הפרשן לפני
 וזוהי מובהקת. בידענות כלים,

 כבדי-אווז, לוי: א־לה ההמלצה
 פרה). של (עטץ וביז שישליק
 קריסטל, מעיד כך ההמלצה,
להפליא. כטעימה הסתברה

 היום, עשיר. יותר הייתי —
 בית, לי יש — גנן כשאני

 אבל מאושר, יותר אני מישפחה,
החודש!" את גומר בקושי
 הקוקסינל שושי, זלמן ■

 בתל־ בזנות העובד הציבעוני,
 הוא עיסוקו. בגין נעצר אביב,
 של הנשים באגף לתא הוכנס

 בתא אבו־כביר. בית־המעצר
 יערי. חווה ישבה לו סמוך
 ושאל יערי. עם שיחה ניהל שושי
 לרצוח צריכה היתה מדוע אותה

 סכום בעבור מלבסקי מלה את
 הסתמך שושי דולר. אלף 52 של
 שפורסמו כתב־האישום פרטי על

 ואמר הוסיף הוא בעיתונים.
 לעבוד לבוא יכולת ״הרי ליערי:

 הזונות (אזור בתל־ברוך איתי
 כמו יפה מראה ועם בתל־אביב)

בתוך כזה סכום עושה היית שלך

 הרצח!״ את וחוסכת שבועיים
 חלק כל כמובן, מכחישה, יערי

ברצח.
 אלט־ גילה השחקנית ■
 תחפושת לעצמה מצאה גור

 במסיבת־פרידה לפורים. מקורית
 הפורש המנכ״ל עופר, לאורי

הופי היא השבוע, הקאמרי, של
 ובשים־ פרועה שחורה בפיאה עה
 במיק־ לא, ״את תימנית. לה

 הנוכחים, אחד אליה פנה רה...?״
 הזדרזה שאלתו, את סיים ובטרם

 בפה בעליצות, להשיב אלמגור
 ניחשת! איך ״כן, מסטיק: מלא

דמארי!״ לשושנה התחפשתי
 השחקן כי סבורים רבים ■

 מאין בקי הוא סיידו!? איציק
 שהחל מאז בתלמוד. כמוהו
אוחזיו שניים בתוכנית מופיע

 אבל בירושלים, מלן אומנם הואואש־העיו דודו
דודו, עלוס״שם. הוא בתל־אביב

 מעמדו שום על ״ראש־העיר" המכונה הכללית, בטלוויזיה מנהל־במה
 במסיבת-פורים המום הסתובב ירושלמי, במקומון ומדורו החברתי

 התל־אביבית מהבוהימה אחד שזהו סברו רבים ויפות. יפים גדושת
באמת! נראה הוא כך - התחפש לא ״ראש־העיר" אן שהתחפש.

 של העם ומפי המכשפה בהצגות מככב אינו אמנם הוותיק השחקןבן־סירא ינקל׳ה
 לארוחת״שחיתות כבוד כאורח הוזמן הוא אך ולנוער, לילדים התיאטרון

 העסיסיים בהסבריו מצחוק, הנוכחים את השכיב בן״סירא מקרשי־הבימה. הורדתן את שציינה סינית,
 של החדשה המנכ״לית היתה מצחוק נחנקה שכמעט מי מקלות. בעזרת סיני אוכל לאכול כיצד ביידיש

 שחקנית־ למטה) (בתצלום בה התחרתה ביצועיו. את לחקות שניסתה (לידו), אביגל שוש התיאטרון,
היפה. אדירי אורלי לידה: אוכל. מלא בפה פרצופים שעשתה (מתולתלת), לזרוביץ עמליה התיאטרון

 פונים הלימודית, הטלוויזיה של
 בקושיות ושבים עוברים אליו

 בו שפגש קשיש וגבר מהגמרא,
 בתדהמה: בו נזף אף ברמזור
שלך?״ הכיפה ״איפה
 ממידת הופתע סיידוף ■

 כשהעיד שלו הפופולאריות
הש בבית־מישפט זמן־מה לפני
 לדוכן־ כשעלה בתל״אביב. לום

 דויד השופט התחיל העדים,
 את באוזניו להסביר בר־אופיר

 עליו שבה המישפטית הסוגיה
 אלא השחקן אין כאילו להכריע,

 סיידוף למיקצוע. המלומד חברו
מומ כי לשופט הזכיר התנצל,

 רק היא בדינים המופלגת חיותו
בשעות־העבודה.

 ניתח שנים חמש לפני ■
 המומחה גור, דניאל הפרופסור

 איסר את לב־פתוח, לניתוחי
 על הממונה שהיה מי הראל,

 פרשת־ בימי שרותי־הביטחון
החמי ביום־השנה עתה, קסטנר.

 לרופאו. ספר הראל הקדיש שי,
 כן לפני ימים כמה כי ידע לא הוא

 מנקם, יום!? את גם גור ניתח
 רצח־ במישפט 1 מס׳ הנאשם
ש עתה גם טוען מנקס קסטנר.

 הרצח וכי הרצח, על דבר ידע לא
 של השלוחות אחת מטעם בוצע

הש״ב.

 של השני יום־הולדתו ■
 ברוב צויין לא חדשות העיתון

 תיק- ברוב לא וגם והדר, עם
יום־הולדתו שצויין כפי שורת,

נעים לא
 לנחות עומדת באפריל

 ג׳ני־ הזמרת בארץ־הקודש
 בת הזמרת לאבינקח. טח

 בארצות־הברית ידועה 40וד
 של ■ הפייבוריטית כזמרת
במ שנים. מזה הלבן הבית
 בהקשר התפרסמה יוחד

 של בתקופתו זה מכובד
 מה ניכסון, ריצ׳ארד

 קלה לאי־נעימות שגרם
הקרוב. בביקורה הקשורה

 ארצות־הברית שגריר
 פיקרינג, תומס בישראל,
 חסותו את לתת התבקש

 דחה השגריר "להופעותיה.
 רקע על דווקא הבקשה, את [!

 הזמרת של המיוחדים יחסיה
 של בימי־הזוהר :ביודהלבן

 שגם נכון ניכסון. מימשל
 הנוכחי הנשיא וגם ניכסון

 רפובלי- הם רייגן דונלד ׳
 העדיף פיקדינג אבל קאיע י

סיכון. לקחת שלא

 באסיפת- צויין התאריך הראשון.
 של בבית־הדפוס צנועה עובדים
 גנבו שיחת־היום כשאת העיתון,
 שאול של הערבים מאכליו
אברוו.

 הזמרת חיים, רחלי ■
 ושחורת־ה־ מלוכסנת־העיניים

 שערה את תדמית. שינתה שיער,
 סיל־ קארה, בתספורת החלק,

 המראה את לעצמה ואימצה סלה,
 מראה במקום הסקסי״פרוע,

הטובה". ״הילדה
 אך תדמית, משנה שלא מי ■

 הזמרת היא מתייאשת, לא גם
 מנסה זו חן. שולה הוותיקה

מחוד כוחות עם לשוק לחזור
 תקליט להוציא אף ומקווה שים,
 יצא והיחיד האחד תקליטה חדש.

.70ה־ שנות בתחילת
 נוצרה מתאבקים אחוות ■

לי תהילה כוכב בין מיידית  כי
 בחג־הפו־ בארץ שביקר הפסי,

ה אלוף טל, יעקב לבין רים,
 את אירח טל בהיאבקות. ארץ

 את לו והראה הפופולארי, הכוכב
 תל־ של חיי־הלילה נפלאות

 לזה זה הבטיחו השניים אביב.
 ביניהם, הדוק קשר על שישמרו

 מתל- הכוכב שיחזור אחרי גם
ללום־אנג׳לס. אביב

■■ ברק דפנד, •י
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