
ס כששימשן ר  וכשתעשייניו לנקום, רוצה פ
הצמו ענייני על חמסין של ביום מדברים

 פרקליטו אוקונור, מרק ■
 דמיאניוק, ג׳ון של המפוטר

 שיחות־טלפון לקבל שש אינו
 מעיתונאים, בירושלים במלונו

מ לכן ומאחרים. מאנשי־מנגנון
 עם שיחותיו. את בקפידה סננים

 מסכם הוא לדבר, חפץ שהוא מי
שם־צופן. על מראש
ה באהדת זוכה אוקונור ■

 מתפקידו. פוטר מאז ישראלים,
 במישפט־ והמאבטחים השומרים
 לדלג לו מאפשרים דמיאניוק

ל בכניסה הארוכים התורים על
 עימו משוחחים המישפט, אולם

אהבה. כלפיו ומפגינים
 של פגרת־הקיץ לקראת ■

סי יושבת־ראש הגיעה הכנסת,
 ב־ ,דורון שרה הליכוד, עת

 דורון אביבית־פירחונית. שימלה
הש רגלה החלימה כיצד הראתה

 בצליע־ שיפור חל וכיצד בורה,
תה.

 הכנסת, של האחרון ביום ■
 היושב־ראש נזכר פגרתה, לפני
בהתבט סיעת־הליכוד של השני
שה האפשרות על המערך אות

בר ״האם לשילטון: יעלה ליכוד
 שר־ יהיה שרון שאריק צונכם

 שר־ה־ קופמן וחיים הביטחון
 השבוע טען קופמן מישטרה?"

המ של לנסיגתו הסיבה שזוהי

הממש את להפיל מהרעיון ערך
ממני!״ ״פוחדים לה.

א באחרונה הניכר המתח ■
 אשתו —ג׳יבלי אלישבע צל
 ואשת־קאר־ ג׳יבלי בנימין של

 — עצמה בזכות מצליחה יירה
ב בעבודתה מבעיות נובע אינו
 הקשור במשהו או מילוא מכון

מש ג׳יבלי חלילה. במישפחתה,
 ומתיחותה בתל־אביב, דירה פצת

 ובשאר בבנאים בקבלנים, נעוצה
צרות.
 ״יקיר בתואר זכה כאשר ■

שלמי זלמן היה תל־אביב״, רו  י
 בן ירושלמי מרומם. במצב־רוח

 שהגיע ביאליסטוק, יליד ,88ה־
א את כאן וייסד 1925ב־ לארץ

ה הגדולים מבתי־החרושת חד
נ לחבלים) השאר: (בין ראשונים

 קורת־ את והביע נאום־תודה שא
 כל את שומע שהוא כך על רוחו

 בחיים. בעודו עצמו על השבחים
 אותם להשמיע שאל, הטעם, מה

 אינו כבר שהזוכה־בשבחים אחרי
אותם? לשמוע יכול
 של בביתו צילצל הטלפון ■

 (״צ׳יץ׳״) שלמה ראש-העיריה,
 המטלפ־ בלילה. 11 בשעה להט,

 בתל־ בזל רחוב דיירי היו נים
 שהקבלן כך על שהתלוננו אביב,

שם הבונה ברנוביץ; אריה

 ביותר היקר מיגדל־הדירות את
 מערבלי־ בלילה מפעיל בעיר,
 בלתי־נס־ לרעש הגורמים בטון
 בעניין. לטפל הבטיח צ׳יץ׳ בל.
 חסמו דבר, נעשה לא כאשר אך

 בגופם. לאתר הדרך את השכנים
 כמעט נהג־מערבל צעקות, היו

 וחצי ובחצות אנשים, כמה דרס
לשכונה. השקט חזר

 חנן המדיני הפרשן ■
 ממי עם לשיחה הגיע קריסטל
השי ראש־הממשלה. לא־מקום

מש שום וצוננת. קצרה היתה חה
תמי הנורא. בחום הוגש לא קה

 משנודע פסקה קריסטל של התו
ה במהלך שהועבר פתק על לו

 על תמיהה ובעה8 בפתק שיחה.
 היום ״אחרי השיחה קיום עצם

 דיבר השישי ביום השישי".
 וניתוחיו בקול־ישראל, קריסטל

שש פרם, לשימעון נעמו לא
 פרס במכוניתו. הדברים את מע
 לפני כעסו את להסתיר טרח לא

הפרשן.
 ליברלית ועידת־פיסגה ■

 בקפה השבוע: באמצע התקיימה
 חבר־הכנסת נפגשו הבימה
 איש — גולדשטיין פינחס
יצ מודעי, יצחק של שלומו

 את רמה ביד המנהל קטעכי חק
כלי מחנה וכל המרכז ישיבות
צבי לצידו, לגייסו מנסה ברלים

 נתקל כשהוא מיקצועי. בעיסוק במסיבות גם משתעשע פלאסטי, רופאדוו־אב עמוס
לו/לה, להיות צריך שהיה האף את דמיונו בעיני רואה הוא בידידה או בידיד

שגרן. ג׳וליאן הפנטומימאי של אפו את משפץ בתצלומים: הרצויה. הצורה את האף על ומצייר עט שולף

 מאיגוד־העובדים־ הקשיש, רנר
 שערבני. ויהודה הליברליים,

ארו ודיברו שתו אכלו, הארבעה
יבוא. המשך כות.
מ נדב אמנון העיתונאי ■
 לניו״יורק הוזמן ישראל קול

כ ניו־יורק. אוניברסיטת מטעם
המצי על קפץ מעמיתיו, רבים
האפשרויות לעיר משהגיע אה.

 הת ויו שלו. הבוס עם זאת
 ע לו שאין לו אמר בתוקף,
 חו למיטה בריא ראש להכניס

 לטפל, רוצה ויניצקי אם וגם
 ו הרי — אישי באופן ערי

 יזראלוב, של מישפטה בתום
זאת. יאשר שזיו בתנאי
 קי: אחדים עיתונאים ■

שיחות־ט? האחרון בחודש

מוסינזון מיכאל־דן
או שם על הסכימו לא שהוריו מפני כפול, שם לו יש מטר. 1.80

שש לו הסתבר הבלתי־מוגבלות
 של העיקרית המיגבלה על כח

 החום. — זאת בתקופה ניו־יורק
לק כוונתו על נדב משהודיע רק
 בהקלה זכה שם, ביקורו את צר

 חדר — אירוחו בתנאי ניכרת
מזגן. בו שיש
 עידית בארץ: אורחת ■

 שרת־החק־ שהיתה מי קארסון,
 כיום המשמשת בצרפת, לאות

מדי לפעילות המרכז כנשיאת
הסוציאליס המיפלגה של נית

 נפגשה נאה, אשה קארסון, טית.
 יעקובי, וגד פרם שימעון עם

ה בוועידה במיוחד והתעניינה
 שיטת־הב־ ובשינוי בינלאומית

בארץ. חירות
 שבועות, כמה בן באיחור ■
 בין החילופין טקס סוף־סוף נערך

 אמנון שר־התיקשורת־לשעבר
 שר־התיק־ לבין רוסינשטיין

 יעקובי. גד והכלכלה, שורת
 ויחזקאל בבזק נערך הטקס
 ועד־העובדים יושב־ראש שפר,

 הזדמנות־פז החמיץ לא בזק, של
 עד בציינו החדש, לשר להחמיא

ש לשינויים יעקובי תרם כמה
בחברה. הוכנסו

ה זיו, מאיר עורך־הדין ■
 יזראלוב, גיתית של סניגור

 וי■ דויד עורך־הדין את שלח
 במישרדו, כשכיר העובד ניצקי,

 לעבור כדי נווה־תירצה, לכלא
 חווה הלקוחה. עם חומר על

 התעניינה בסביבה, היתה יערי
 הנראה, ככל התרשמה, האיש, מי

 אותה לייצג בבקשה אליו ופנתה
ה בבית־המישפט שלה בעירעור

לבדוק הבטיח ויניצקי עליון.

 ב בשעות־הערב, מיסתוריות
 ״מידע׳ ושמעו אנונימיות, קן

 תע! מרים חברת־הכנסת
 בנפרד מהם אחד כל גלזר.

 תג! לקבל כדי לח״כית קשר
 לא שוקלים, בתנועת־החרות

 מקוב אין אם ברצינות, גמרי
 מישרד־חקי של שרות גייס
 מאחורי עומד מי לגלות כדי

 אישיות, (הן סע־ההשמצות
 בכנסת) בעבודתה הקשורות

 מאו מסע זהו ברור: אחד בר
 ה הייצוג על במאבק הקשור
 אחו אף הבאה. בכנסת בחרות

 3ב׳^ו פורסמה לא ההשמצות
 בני הפרשה תיאור מלבד תון,

 ? הזול, בהעול□ תשקיף
 משמ ותעסה־גלזר שבועיים,

 1 על ושבח הלל דיברי מאז
 - העיחונאים. של נותם

 משולחן־ ישר הודלף זה ■
 כור׳בש! הנהלת של שיבות
 שייקח המנכ״ל, שעבר:
 הישי במהלך אמר ביש,

 ד להנחלה להחמיא חייב ״אני
 הקוד! להנהלה בניגוד כחית.

 מי׳ הדלפות בכלל עכשיו אין
ההנהלה!" בות

דו הזמר ■  פישר,זל דו
 במחזגוי הראשי בתפקיד פיע

 שבתקת ביקש החיים, לובי
 הו של הצגות יהיו לא החגים

 הופעות־ לו שיש מפני זמר,
 לפני שנקבעו בניו־יורק, נות
רב.

 ושדר־הספו העיתונאי ■
מ: הוא אייזנברג שאול

 ס לגליו היתה וזו נודע, לילי
 פאב־מ לפתוח כדי טובה די

בשותו תל־אביב, בצפון עדה
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