
וחי ישב שנקבע, במועד הגיע
שדיב והירידה, גוטמן ואילו כה,
 ארוחת־ה־ על שבועות במשך רו

 פשוט להם, המתוכננת שחיתות
שכחו.
 ב־ נערכה החמישי ביום ■

 לכבודו ארוחה מישכן־הכנסת
 בני איש ביאלקין, קנת של

להשמ( הליגה ונשיא ברית
 של בנוכחותו השמצה, נגד צה״)

 פרס. שימעון ראש־הממשלה,
 של יצירה כשי, קיבל, ביאלקין

 מייקל העולה־החדש האמן
באותיו נאמר שעליה שוורץ,

 שוורץ: של המיוחדות תיו
 קנת — כמוך לרעך -ואהבת

ביאלקיך.
באו ביותר המדובר הזוג ■

 שושנה היו חגיגית ארוחה תה
 וארנסט שיף, לשעבר וינר,
 שניהלה פרטיות, משיחות יפת.

 שלה, שהבחירה הובן במקום,
 ארנסט היא לעכשיו, נכון

יפת.
 ישב עצמו יפת ואילו ■

 בגפו חג־השבועות ערב בצהרי
 בתל־אביב, גונדולה במיסעדת

 את וקרא סלט, ואכל מיץ שתה
 שישבו אנשים טריביון. הרלד

 מבטים, אליו הגניבו במיסעדה
 תהיה מי סוף־סוף לראות וקיוו

 20 אחרי אליו. שתצטרף הגברת
 ל־ הצטרף ברירות של דקות

 או הבריטי. השגריר יפת ארנסט
 לאחר נוטה הבריטי שהשגריר
מק יפת שארגסט או לארוחות,

 שיעורי־בית לעשות כדי דים
העיתון. בעזרת
 רעייתו בסידני, נגואה ■

בישר המצרי מיופה־הכוח של
 לימים אותו נטשה שוב אל,

 הרמאדאן, חודש תום עם אחדים,
 לבדד אותי -השאירה למצריים.

בעלה. זאת שמציג כפי
 הטלוויזיה־החינו־ מנהל ■
 נוסע לורברבוים, יעקב כית,

 חתימה לצורך לניו־יורק, השבוע
 ב־ נוספים פרקים 65 על יקרה

ר הפופולארית סידרת־הילדים
 ישהה לורברבוים סומסום. חוב

 — כחודש בארץ־האפשרויות
ושבו בעניני״עבודה שבועיים

פרטית. בחופשה עיים
 המצליחה, תערוכתו בין ■

 בבודפשט, אלה בימים המוצגת
 בגיבעת־הקפיטול תערוכתו ובין

 יצירה מכר אף שם בוושינגטון,
הצייר הגיע הלבן, לבית משלו

 אל־ של שר״המישפטיס ■
 התקבל בארץ, שביקר סלוודור,

 שרות. בנציבות בכבור־מלכים
הכ כל עם — אולם בתי־הסוהר,

 העיקרית בקשתו — הראוי בוד
לפ ביקש השר־האורח נדחתה.

 ביותר המפורסם האסיר את גוש
 אד דמיאניוק, ג׳ון במדינה,

בשלילה. נענה
 בימאי- הוא עסוק איש ■

 לכן דווידסון. בועז הקולנוע
 דישי שאול הקולנוען יצא

 בלום־ לביקור־בזק בהול באופן
האח של עותק כשבידיו אנג׳לס

 אסקימו־לימון: בסידרת רון
 מפאת האהבה. חולה אלכס

 הסיר־ אבי דווידסון, של עיסוקיו
בקלי נוסף סרט המביים רה,

 את שם השניים יערכו פורניה,
 הסרט, של המוסיקלי פס-הקול

.50ה־ משנות שירים 25 המכיל
■■ ברק דפנה —י■

פיידצ״ילד מודגן
בתל־אביב קפה שתתה
 בת־יומיים לשהיה שטרן יוסי

 מדליית־ קיבל שטרן בישראל.
 המפקד מידי האו״ם מטעם כבוד

 במרחב, כוחות־האו״ם של היוצא
 לסדר המעמד באותו שהבטיח
 לארצו רישמית הזמנה לשטרן
 ממשלת — ממשלתו מטעם
גאנה.

 אירעה שכזאת פגישה ■
ה שר־המישפטים בין בניו־יורק

 מודעי, יצחק לשבועיים, גולה
 פינחס חבר־הכנסת וצמודו,

 השוהה מודעי, גולדשטיין.
 הבונדס, מטעם בניו־יורק

 מישרדו, בעיסקי גם ולדבריו
לשמש גולדשטיין על־ידי הוזמן

 ומופיעה הקודש בארץ היא אף שוהה
 השבוע הנרדמת. היפהפיה על בסרט

אירווינג דייוויד הסרט, בימאי בחברת
שם. מכבי של בטקס אורח־כבוד

 גולדשטיין של חגיגתו ■
 משקיבל נהרסה מכבי בעניין

 בשעה מישראל, שיחת־טלפון
 על התבשר בשיחה בוקר. 6.30

 אברהם הקבלן של התאבדותו
 מאוד. אליו קרוב שהיה גינדי,

 כחבר גם המכהן ■גולדשטיין,
 חברתו של במועצת־המנהלים

 אומנם הספיק לא גינדי של
 הישר נסע, אך להלוויה, להגיע

 שם בן־גוריון, מנמל־התעופה
 לנחם אחדים, ימים כעבור נחת
בראשון־לציון. האלמנה את

 סגן- כלא־רמלה מפקד ■
השבוע, הופתע, חן פרץ גונדר

 והעביר פרץ התאושש ראשונית,
 הבלתי- בקשת־החנינה טופס את

סטנדרטית.
מ מתהלך קיפמן חייס ■

 לו גנבו — אלה בימים תוסכל
 הריח הזריז קופמן ההצגה. את
 המשבר את הרביעי ביום עוד

 דתיים־חילוניים, ביחסי הצפוי
ב עוד במרץ. כך על והתראיין

ה על ״עלו" קבל, ערב, אותו
 שימעון ראש־הממשלה גם עניין
 שמיר, יצחק וממלא־מקומו פרס

 וקופמן אליהם, הופנו הזרקורים
נשכח.
 — לנוהג הפך כבר זה ■
מהם־ הראשון חוזר אדירי רפי

 לרוץ כדי במארוקו, השנתי סע •
 ב־ ״החברה״, לחבר׳ה. ולספר
 שותפו עיתונאים. הם זה, מיקרה

 אהרון חבר-הכנסת למישלחת,
 לא לעומתו, אם־־חצירא,

ואינו כאלה, משיקולים מושפע
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 יכלו והנערים הזה, העולם מערכת אז שכנה הסמוך הבית במרתף תל־אביב. קולנוע לאחר-מכן נבנה שעליו
 איתו ושוחח קם זה העורך. עם לדבר וביקש החלון אל ניגש עוז, הקטן דויד אזר פעם לחלון. מבעד להציץ

 אולם אותו. עודד והעורך לכשיגדל, עיתונאי להיות רוצה שהוא לו אמר דויד לחלון. מבעד בסבלנות
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 מורגן נלהבת. מעריצים עדת סביבה התקבצה וחיש-מהר (משמאל),
 האמריקאית טידרת״הטלוויזיה של הכוכבות כאחת בעולם ידועה

בישראל. עדיין מוקרנת שאינה (שושלת), דיינסטי רבת־ההצלחה,

 לראיון אסיר אליו משנכנס
 -מגיעה אוריגינלי. נימוק ובפיו

 בביטחון, האסיר קבע חנינה," לי
 הוא שביצעתי שהרצח ״מכיוון

ה התדהמה אחרי סטנדרטי...״

 הקטנות ההנאות על מוותר
 ממארוקו המשיר הוא שבחיים.
 אחיותיו את פגש שם לפאריס,

 חובקי־העולם מקשריה ונהנה
גולן. תמר העיתונאית של

ומינהגיו עם כל
 החליטה חג־השבועות בערב

 פני את להקביל חברת־משקאות
יץ. בכוסית ארצה הבאים

 יחסי- ואשת החברה של דיילת
 עמדו שבדדץ שלי הציבור
 בנמל־התעופה שעות 12 במשך

כוסיות־יין. ומזגו בךגוריון
 עצרו האמריקאיים התיירים

 והסתלקו. במהירות לגמו לרגע,
 שתו היין, את הריהו הצרפתים

 עליו, מילים החליפו לאט־לאט,
 הישראלים, והלכו. תודה אמרו

 באוסטריה, ישראל שגריר וביניהם
 ארצה שהוחזר אליצור, מיסאל

 ומייד היין את טעמו בערב־החג,
הכלינצ׳ס?״

¥

שהדידדן
 הבלינציסז ואיפה

איפה יין. רק ״מה, שאלו

שלו. והלגימה עם כל שלו, והמינהגים עם כל

ה העולם 254613 הז


