
 אומרת זאת אין הלילה. לתוך
 חובב־תי־ נעשה עם־ישראל כי

 חובב־ שהוא אלא מושבע, אטרון
בה האטרקציה מושבע. כוכבים

 ג׳ק כוכב־הקולנוע היא זאת צגה
הראשי. בתפקיד המופיע למון,

מל־״ יוסי המדיני הכתב ■
 שבועות כמה ששהה (דבר),מן

 במסע־פירסום בארצות־הברית,
 אבו־נידאל, על החדש לסיפרו
 שעורר העניין ממידת הופתע

 בעיתונות, ראיונות עוזרות שם:
 טלוויזיה בתוכניות הופעות כמה

 שיחות 70מ־ ויותר יוקרתיות
 היבשה. רחבי בכל בתחנות־רדיו

 הפונים לכל כמעט נענה הוא
 מבקש מיהו לבדוק מבלי אליו,

 התעקש, אחת פעם רק הראיון.
 אופיו מה לברר במיקרה, לגמרי

 לראיינו שביקש המגאזין של
 התברר פגיעה־בול. זו והיתה —

 פורנו של בעיתון שהמדובר
 בנושא להתקשט שרצה קשה,

סירב. כמובן, מלמן, מכובד.
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שריף. נוטם המוסיקאי ובעלה, לזר״שריף, אלה אחותה, את קיצית

 לא אך הנאות הנשים שתי בין השוואות לערוך הירבו באי־המסיבה
 השתיים מבין מי לנחש הצליח לא גם מהם איש ביניהן. דמיון מצאו

בגרמניה. ממושכת שהות אחרי שבה שריף משפחת מאחותה. צעירה
 שציפתה אחרת הפתעה ■

 שבו מקום בכל כמעט למלמן:
שא בערי־השדה, אפילו הופיע,

 היום עושה מה מארחיו אותו לו
 וביקשוהו רפפורט, עזריה
 רפפורט, חמה. ר״ש לו למסור

ידי הרבה לעצמו רכש מסתבר,
 ששימש בעת באמריקה, דים

כו בניו־יורק. כקונסול־הסברה
 שובו שאחרי משוכנעים היו לם

מדי בתפקיד משמש הוא לארץ

 לשמוע והתאכזבו בכיר, ני
בעירו״. נביא ש״אין
 גולד־ אילן התמלילן ■

 לישיבת־ בהולות הוזמן הירש
 ופתח מתנשף משהגיע עבודה.

 התקיימה שבו החדר דלת את
 שמדובר לגלות הופתע הישיבה,

לכ שאורגנה במסיבת־הפתעה
 ספר־ את קבלתו לרגל בודו,

לתק־ המקביל הפרס זהו הכסף.

 לגולד־ הוענק והוא ליט־זהב,
עות 5000 שמכר כך על הירש
 אצלך, או אצלי מיספרו קים
אהבה. מרוב שירים מישני שם

בספ הקשור אחר מיבצע ■
 יורם המו״ל על־ידי אורגן רים

 מיוחדים, בערבים המדובר רוז.
ל בחנויות־ספרים, המתקיימים

 כשם ספר למכור שיש הכלל פי
מוצר כל או שוקולד שמוכרים

 בשבוע שנערכה לחתונה (מימין) רעייתו רותי עם הגיע הידוע העתליתי הח"כגוונו נסח
 נציג (משמאל), ״פיצלה", המכונה צבי, בנתן הטקס בשעת כשפגש בקיסריה. שעבר

ויסקי. ארגזי שלושה בו״במקום והזמין מהאיש התלהב חריפים, משקאות לייבוא גדולה חברה של

ארץ־ישראל היא גיריורק גם
 כמו משעשעות. אפיזודות להוליד יכולה מכת-הירידה •

 ישראל בארצות״הברית. הישראלים עיתון עליה שדיווח זו,
שלנו:

 של מישפטו נערך בברוקלין הפדראלי בבית־המישפט
 להפצת קשר בקשירת שנאשם אברג׳יל, מאיר הישראלי

 צפוי היה אברג׳יל לארצות־הברית. מקנדה שהוברחו סמים
 עודך־הדין פרקליטו, אולם שנה. 20 של לעונש״מאסר

 נימוקים קורמן גתן השופט לפני העלה בן־ציון, ישראל
שכבר העובדה למרות אברגייל, של בעונשו להקל יש מדוע י

התביעה. עם טיעון עיסקת עשה
הפד סגן־התובע שבט, אפריים התובע התערב לפתע

 אתה -מדוע בעברית: בן״ציון כלפי והטיח ברוקלין, של ראלי
עליו!" להגן כל־כך מתאמץ
כסניגורו!" חובתי -זאת כמובן: בעברית, בו־ציון, לו השיב
עברית, הוא גם שהבין חובש״הכיפה, בית״המישפט, רשם

 להפריע לא כדי דברים. להחליף שלא לפרקליטים סימן
אברג׳יל. של דינו את לגזור לשופט

 על הטיל הוא גזר״הדין. הקראת את סיים קורמן השופט
 לו ואמר בן-ציון אל פנה ואז שנות״מאסר. ארבע אברג׳יל

מאוד." יפה היה שלך הטיעון לך. רבה -תודה בעברית:
דובר* הוא השופט שגם כששמע והתעלף כמעט בן־ציון

בבית״ מניין להרכיב יכולים היינו מעט ״עוד עברית.
אמד. המישפט,"

פחות־רוחני. אחר,
פ שמעון ראש־הממשלה ■

 לארצות־ יציאתו טרם אירח, רס
 כוח־המשימה ראשי את הברית,

 מקם ברונפמן, צ׳רלם —
 — מנדייל ומורטו פישר

 ומשה יעקובי גד השרים ואת
 בכירים אישים ועוד ארנם

 פרס, לכוח־המשימה. הקשורים
 מביקורו בארץ נחת אך שזה

 חוויות עמוס היה באלכסנדריה,
 הכבודים. אורחיו את בהן ושיתף

 רעיון על להם דיווח היתר, בין
במחלוקת. השנוי ועידת־השלום

 ראש־ של בביתו האירוח ■
 גם כלל יום באותו הממשלה

סי הארוחה במהלך ארוחת־ערב.
 מה- אישיות יותר חוויות פרס פר

 התפעל, פרס מובארב. עם פיסגה
ל שהועמדה מהאמבטיה למשל,
 ״אמבטיה בארמון, בחדרו רשותו

 מלפני — עתיקה מאוד יפהפיה,
 ועיווה עצר אבל,״ שנים. 150
 המים גם כי לי, ״נדמה פניו, את

 150 מלפני הם מברזיה שזרמו
שנים."

בפתק! ב1בת הכד
 הכנסת, של ועדת־הפנים של הסוערת ישיבתה במהלך •

 את שתבע שליטא, בני חבר־הכנסת הישיבה, כוכב העביר
 לבר״לב. פתק בר״לב, חיים שר-המישטרה של התפטרותו

 לבקש השר בדעת האם בר-לב, -למר כתוב: היה בפתק
 לא מקום, מכל אני, מהתפטרותו) בו לחזור טייטה מרפי

 את ״קיבלתי הפתק: על בפסקנות דשם בר־לב אתנגד!"
 את לעצור היה יכול בר-לב כי הטוען שליטא, ההתפטרות."

 את לסויסה להראות אץ מועד, בעוד לתהום מליפול סויסה
 חינה רק הוא(בר־לב) ״ראה, לו: ואמר הישיבה, בתום הפתק

 כתוב הכל - עובדה ממך. להיפטר הראשונה להזדמנות
בפתק!״

 לאוויר ונסק שעזב לפני ■
 גם פרס קיים בוושינגטון פסגות
 ממלא- הצמיחה. בנושא 'ישיבה
לישי איחר שמיר יצחק מקומו

הכלכ שר התיישב בינתיים בה.
 לצידו יעקובי גד והתכנון לה
 הציע שמיר, משנכנס פרס. של
ואמר.• מקומו את יעקובי מייד לו

 יעקובי גד הירצה בן־־גוריון דויד
 מלבדו בבאר־שבע. ביום־עיון
 אהרון לשעבר השר השתתפו:

 מאיר לשעבר ח״כ ידליו,
 האיץ ידלין ואחרים. פעיל
 להקים למהר המערך בנציגי

 מועד לפני בנגב, חדש ישוב
מכיוון וקרבה, ההולכת הרוטציה

 לשעבר אשתו דוגמנית, שחקניתלנגפווד קרולייו
 נשלחה בנו, ואם דיין אסי של

 את תיננן אשר אחיה, חברתי. באירוע לנגפורד מי״שפחת את לייצג
 בגלל באירוע, השתתף לא במקום, הדקורטיבית הזכוכית

 קרוליין בתצלום: בתשובה. חזר פשוט הוא קודמות: התחייבויות
אושרת. קובי המוסיקאי בחברת מעניינת, קיצית בשמלה לנגפורד,

 לעכב רוצה שאני תחשוב ״שלא
 את ממך ולקחת הרוטציה את

 במבוכה: שמיר ענה מקומך.״
 במקומך. שב צריך. לא לא, ״לא,

 ההתפתחויות שיקבע מה זה -לא
הפוליטיות!״

 כך הליכוד, של שילטונו שבעת
 הרגיע סיכוי. לכך יהיה לא גרס,
 אם בטוח לא ״אני יעקובי: אותו

 אני אבל המוות, אחרי חיים יש
הרוטצ אחרי חיים שיש בטוח
יה!"

̂ד,להולדת שנים 100 לרגל ■ _ כדק דפ
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