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המאושפזים. לחיילים מיוחד שי להעניק לפנייה שנענה היחיד היה לאופר לאופר. שלמה היבואן יד*

 לב־ רצה שרק השיב זאת, עשה
 מהדגם םכונית־הספורם *ק־ וז׳ק
נוסעת. הזד

הח גור אילנה הפסלת ■
 הק- חברתה את להפתיע ליטה
 במתנה דיאמנט, בלה וזבד,
 תיב־ היא עיצובה. פרי ת,ימקת־

 העשוי שולחדקפה עבורה ננה
 היה ובארץ מאחר אך מתכת״
 משתם־ שבו הברזל בסוג פחסור

 תח־ למנהלי פנתה הפסלון שת
 את וביקשה בחיפה נת־זזרכבת

 מפסי-רכבת חומר לקחת רשותם
 ללא התחנה באחור המונחים
 ואחרי בחיוב, נענתה היא שימוש.

 לחברתה הגישה ימי־עבודה נמה
 הזה .השולחן שולחן־הקפה. את

 שיושם משא כל לשאת מסוגל
התלוצצה. עליו,'
 רענן הטרי הבר־הכנסת ■
 את בשעתו שהביא הוא כהן
 ל־ דראושה באל-והאד-עב

 שבה בתקופה פיפלגת־העבודה,
 הערבית המחלקה בראש כיהן
 הקימו גם השניים הפיפלגה. של

 אחרי דרקיזם. בשם עטתה
 סמיפלגת־ פרש שדראושה

 עצמאית, רשימה והקים העבודה
 רו־ השניים. בין היחסים התקררו

וה האירגון מנהלת רון, בלת

מו חביבי. עובר הבל להקת חבר
בתפ שבחי סלאח במחזמר פיע
 המפא״יניק. מנהל־המעברה קיד

 הופעה לו נקבעה הערבים באחד
 בקיבוץ חברי־הלהקה שאר עם

 שבין הזמן את כשחישב אך יגור,
 תחילת ובין ביגור ההופעה סיום

 לו התחוור בתל־אביב ההצגה
 מנדלמן דקות. 20 רק לו שיש
והו ביגור ההופעה למארגני פנה
 רק להופיע מוכן שהוא להם דיע
 מהקיבוץ במסוק אותו יטיסו אם

המארג בתל״אביב. לשדה־דוב
לבקשתו. נענו נים

 הזמר דווקא נבחר מדוע ■
 התיקווה את לשיר פישר דודו

ה הכנסת של בישיבת־הפתיחה
הת היתה מנוסי לדידי בז?

 להופיע רגיל כבר .הוא שובה:
הא הסיבה החיים־ עלובי במחזה
להו הסכימו לא החרדים מיתית:

 גברים בה שיהיו מקהלה, פעת
זמר־ הזמנת של הרעיון ונשים.

 נשיא של דווקא היה יחיד גבר
הרצוג. חיים המדינה,

תל־אביב, של הראשי הרב ■
ל לב שם לאו, ישראל הרב

את שר שפישר שבשעה עובדה
של הח״כים אחד הסתיר ההימנון 1

 בכפר־ רחוב־הגליל תושבי ■
 רעש ממיטרדי הסובלים סבא,

 שראש־ה־ ראו מכוניות, ותנועת
 מתייחס אינו ולד יצחק עיר

 להפגנה אדיש ונשאר לבעייתם
 ולכן ),2675 הזה שקיימו(השלם

 הבעייה. את לו להמחיש החליטו
 הפגנה קיימו הם בחג־החנוכה

 הפעם בית־העירייה, מול נוספת
 לראש־ והביאו לפידים, הפגנת

 ביניהן: מלא־מתנות, ארגז העיר
 עשוי עכבר קטנה, מכונית־זבל

 של שבורה מרצפת פלאסטיק,
מידרכה.

 התל־ הבליינים חוג אנשי ■
 איש־הע־ נעלמו לאן תהו אביבי
 והמיסעדן בובליל משה סקים
 ליוון טסו השניים לוי. אילן

 פטרופו־ דליה עם לפגישה
וב בספנות העוסקת ליאדים,

בא יווניות ספנות חברות ייצוג
 פרויקט על סיכמו השלושה רץ.
 את ישכיר בובליל לפיו ענק

 למסע־ סולאריס סטלה האוניה
בא שיערך התיכון בים תענוגות

לע מתכונן מבליל הקרוב. ביב
 ואירועים נשפים האוניה על רוך
 המסיבות בנוסח חברים, 650ל־

האמריקאי המיליארדר שעורך

זמרת־ ברידג׳ווטר, דידי של הופעתה בזמן לבימה סמוך עמד צלם־העיתמות,הזאב אני
 והקדישה במיצחו אותו נישקה לעברו, לפתע התכופפה כשזו הבינלאומית, הג׳אז

ההפקר. מן בעור זבה כיצד להבין מנסה לגמרי, המום נותר הזאב משיריה. מאחד שורות כסה לו
 יאר סיפון על מרמם דונלד

שלו. טת־הפאר
בר־ש־ שלמה השחקן ■
המלביש. במחזה המשחק ביט,
המחזה, שבמהלך לראות נדהם

מועצת״ה־ באולם שהועלה
 לו הסתובב בבאר־שבע, פועלים

קטן כשכלב הצופים, בין חתול

אבי העמותה, של תי׳קשודת  ו
ת, י ז  הח־ השניים, של ידידם ג

 פרטית, מסיבת־פיוס לארגן ליסו
 משותפים חברים כפד חזזפינו
מד, לילי של לביתר,  של אמו לי

ת ארי  הוד כל יושרו במסיבה גזי
חברי־הכנסת. שני בין חדלם
מנדלמן, עמי הזמר ■

בידיו. עיניו את אגודת־ישראל

החוד למסיבה הוזמן לאו ■
 בישראל הדיפלומטים של שית
 הנבוכים לשגרירים להסביר כדי
 השונים, הזקנים בץ ההבדל .מה

 שמיר יצחק את המקיפים
סרס.״ ושימעון

 רק לא היו המשוררים, בידי השילסון ניתן שאילו היא האטת
'עולה על חורבן מביאים גם אלא זה, את זה הורגים -  ם

 כי הכריז הראשונה הכוסית עם שנשא בדיברי-הברכה
 וכי בזה, זה שזורים הרוסי והעם היהודי העם של גודלותיהם

 שואה היווה .לכם מהמשותף: מאוד הרבה יש העמים לשני
 '.*סוסקוסו-הולוא,מהן אחת שואות, שתי היו ולנו מחרידה,

 עד מלא שהיה בחיפה, שלו הקריאה בערב מרגשת, במחווה
אחי', זך, לנתן משיריו אחד את הקדיש מקום, אפס  כפי ,

 עמוק השניים ישבו אחר-כך הנוכחים. לתשואות אותו שכינה
 אמדו, של המפורסמת הדגים במיסעדת הלילה תוך אל

 שבה הדרך את הישראלי עמיתו את מלמד הרוסי כשהמשורר
וודקה. סיביריאקים' ״אלכוגוליססים שותים

 הסמלים, שלושת את רשם זך לנתן שהקדיש בספר״שיריו
 הסמל ומגל, חרמש ועולמה חייו עיקרי את לדבריו המייצגים

 צות,עוהמ־תיבר של סימלה גם שהוא הבינלאומי הקומוניסטי
כך: וצלב. הנשי המין סמל

יבטושנקו של הסנולים
באחד בשובו כאשד, לא״מעס השבוע הופתע זך נתן
 שלו יתנרוקטלהא המזכירה סליל גבי על מצא לביתו, הימים

 שמוחמד מכיוון ייבסושנקו. ייבגני ״כאן הבאה: ההודעה את
מוחמד.״ אל ההר בא ההר, אל בא לא

 ידידים להם יש אבל מעולם, נפגשו לא המשודרים שני
 גינזברה אלן הנודע האמריקאי המשורר ביניהם משותפים,

בניו-יורק. עימו לא-מכבר הופיע שייבסושנקו
 זך ערב. באותו עוד להיפגש ביניהם נדברו וזך ייבסושנקו

 וחבורה שיחות־סלפון, במה לביתו. הסמוכה כסית, את הציע
 הם אך המתגוררים רוסית דוברי ואמנים סופרים של קטנה

 מצוייו,' הישראלי בקבוקי־יין(״היין סביב נאספו בסביבה,
 כיב־ בשל עליו נאסרה ששתיית-וודקה האורח, המשורר קבע

 ה בי צי להם שהגישה מאכלים ושפע סבל), שממנו הקיבה
אשת־כסית.

 של בציור ייטיבסוה המשורר של עינו נתקלה מסויים בשלב
 התפעלותו את הביע והוא הקיר, על התלוי ברנשטיין, מוישל׳ה

 סוישל׳ה, הוזמן דקות במה תוך הצייר. עם להיפגש וביקש
 כך - שסוישל׳ה הרוסית בשפה ערה בשיחה שקעו והשניים

להפליא. בה שולט - התגלה
 בישראל, שוהה הוא שבהם המעטים, בימים חוויותיו על

 סנטימנטליים ,אגשים הבא: המשל את האורח המשיל
משודרים. בו שלסו אילו אחרת נראה היה שהעולם חושבים
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 מבטו כשהיפנה אחריו. מזדנב
ה שדלת־הכניסה הבחין ימינה,

 ודרכה לגמרי, פתוחה ראשית
 המכוניות ואת הכביש את ראה

 היסס לא בר־שביט בו. הנוסעות
 ניגש הופעתו כדי ותוך לרגע,
 ממנו וביקש מאנשי־הצוות לאחד
נע לאחר־מכן הדלת. את לסגור

 מעוב־ שאחד והסתבר בירור רך
 עליו, הממונה עם רב די־האולם

לר פתח כנקמה או וכאות־מחאה
דלת־הכניסה. את ווחה
עימנו איש־הטלוויזיה ■
הפוליטי היו ,פעם סרת: אל

נצי הם עכשיו הרוב. נציגי קאים
הרב.״ גי

 טל נפגע ביניהם הקרב שהחל חר
 פשומר־הראש חמד ממכה בפניו
שנב הנבוך, הצעיד מדמם- והחל

פני מיהר הפגיעד״ מעוצמת הל
 ומגבת, שביות־קרח להביא מה
 היה חששו שלו. בבוס לטפל כדי

 לנד סל של מתגובתו יותר גדול
 ולחץ אליו ניגש סל אך ציעה,

ח. את י
ר םיעסק!:ישא ■ עז, ני  גו

 הראיון אחרי נפגעה שתדמיתו
 סיפר שבו אחרזנזח בידישת שלו
באח מנסה מאיר, השחיתות על

 הוא תדמיתו. את לשקם רונה
ד ■ד אגודת של הפטרונים אחד  ד

וד־־אדם. להצלת והקרן
לדד יתזז שת־ודזם־הא ■

 הבעלים טל, יענקל׳ה ■
בפ מעסיק הנויסבאה. פאב של
 ,21 בן צעיר בחור שלו הפאב תח

 הבחור כשומר״ראש. המשמש
 שחורה חגורה בעל הוא הצנום

 חגורה בעל שהוא טל, בקארטה.
לע לצעיר הציע בג׳ודו, שחורה

בר קצר תירגול־קרב עימו רוך
 הצעיר המיסבאה. שלפני חבה

לא־ אחדות ושניות לאתגר, נענה

 בוחרת היא איך הסבירה ביץ
 ארו־ איתם אכלת היא בגברים.
 על שומר הגבר אם חת־ערג
 את חדקי• סלסים מזסיז דיאטה,
 ודא ,תוריוהקל לגבי המלצר
 בלי אכל מזמיז ודא אם פסול.
 בא ודא קלוריות של חשבון

 לאכול יודע שלא .מי בחשבון.
 ליהנות גם יודע לא ולשתות,
אחרית' ברבדים מהחיים


