
 גם איש. ב־סססו הנאמד למקום,
 אך למסיבה, בים הגיעור השבוע
 פרנ־ נחום ממנה נעדרו הפעם

 כדי לארמניה שנסעו וחבריו, הל
 והשיקום הבנייה לצוותי לעזור

 ברעש־האד־ שנפגעו לאיזורים
 אך עליזה, היתה המסיבה מה.

 הורגש החבורה של חסרונה
מאוד.
 ע־ גיסים הבימה, שחקן ■

 סיפרו את לאור הוציא זיקרי,
הוו חברו מסבזת. בלי רשמים

 בר־ש־ שלמה השחקן תיק,
אינטי מסיבה לו אירגן ביט,
 ובני- חברים בהשתתפות מית,

 עזיקרי סיפר במסיבה מישפחה.
 ככוכב הראשונה הופעתו שאת
 בבית״ תלמיד היה כאשר עשה

בגיאוגר בשיעור היסודי. הספר
 המורה קרא החמה ליקוי על פיה

 לכל ונתן תלמידים לשלושה
 כחמה, שימש אחד תפקיד. אחד

ככדור־הא־ והשלישי כירח השני

בגר כורחי על ב״נולדתי מתחיל
 ה־ עם חילוקי־דיעות ובשל מניה,

אר עליתי שמונה, בגיל מישטר
 שהוא לביא מספר בהמשך צה.״

 אלתר־ נתן את ומוקיר ״מכיר
 יענקלה פן, אלכסנדר מן,

 ופשה זראי יוחנן שבתאי,
 לא מהם אחד אף אבל ארגוב,

אותי." מוקיר ולא מכיר
 הופיע הוא שנתיים במשך ■

במח שני, שישיק אשתו, עם
 שד ולעבור קיץ שד לחיות זמר

 וטוען ברודוויי, בימת על חורף
האמ בהצגה חוסר־עניין שבגלל
 ב־ ושושיק, הוא הולידו ריקאית

 מאוחר השניה. בתם את ,1972
ב ונקמנו לגרמניה ״יצאנו יותר

 הו הו של הצגות 1200ב־ גרמנים
 אריק, מסיים באחרונה, ׳וליה.״

 בגבירח׳ ריטה אל התחנף הוא
 לסלאו מחנה והסתנוור הנאווה

לה־דוס. באירסה
לחברי ערך ניצ״ן אירגון ■

 אורחי- היו דוב, ואחיה, עורכת״הדין,סבידוו ענת
 לקרן כספי פרס הענקת בטכס כבוד

והא האח סלה. היו״ר היה סבידור, מנחם המנוח, שאביהם ליב״י,
בעצבונם. בלטו האחרונה, השנה תוך נפטרו הוריהם ששני חות,
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 לינובס- וג׳ימי קרטר(מימין) מייקל גבוהי־קומה בשחקני״כדורסל
השיחה. המשך על לוותר החליטה צווארה, נקעה שכמעט אחרי קי.
 כשהם מהם. אחד היה והוא רץ.

 צירם, סביב להסתובב התבקשו
 כל הסתבכו זה, עם זה בתיאום

ארצה. ונפלו השלושה
 בעל זמר לביא, אריק ■
 אריך־ הוציא חוש־הומור, הרבה

הע ועל כפול, אלבום חדש, נגן
הוא חייו. תולדות את כתב טיפה

שב קטנה, מסיבה שלו ההנהלה
 על הנוכחים התבשרו מהלכה
 ניצ״ן, נשיאת באירגון. שינויים

 באירוע, נכחה לא יעקיסי, נלה
מניתוח. מחלימה שהיא מפני
 שאול הספורט שדרן ■

 את להפתיע החליט אייזנברג
וע- לדר משה העיתונאי ידידו
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ספונטאני. או מתוכנן היה זה מעשה אם ברור לא תחתוניו. על מודפס שהיה ההצגה, שם את וחשף

הול ליום מסיבת־הפתעה לו רך
 לפאב אותו הזמין הוא .55ה־ דתו

 בערב השישי ביום שבבעלותו
ל רוצה שהוא בטענה ,10 בשעה
במ השלום, לקול אותו ראיין
 לתוכניות־הס־ שנים 10 לאות
 שלא לרר, התחנה. של פורט
 ופגש למקום הגיע במאומה, חשד

ב שהובאו קרובים, חברים 30ב־
 על־ למקום ושהוזמנו העניין סוד
 ביג־ ברוריה העיתונאית ידי
רבות. שנים לרר עם שעברה מן,

 אנשי־ספורט הוזמנו למסיבה
ש בתקופה לרר עם שעבדו רבים

 מדור״הספורט כעורך שימש בה
 שבאו החברים ביו סעריב. של

 מירמוביץ, יוסל׳ה היו לברכו
 בכדורגל ישראל נבחרת מאמן

 נב־ מאמן קליין, רלף לשעבר,
 יורם ישראל, של חרת־הכדורסל
 איגוד יושב־ראש איברקיביץ,

ואחרים. הכדורסל
 המשתמשים הרבים בין ■

ביתי אישי מחשב של בשירותיו

השבוע פסוקי
ר עז  על וייצמן, •

 השלום תהליך הקפאת
״לה בגין: מנחם על-ידי

 לא זה לעולם, ילד ניא
או לגדל גדולה. חוכמה

החוכ זו אחר-כך, תו,
מה!״
 עורך אדליסט, רן •

 ח״כ על מוניטין, הירחון
 ח״כ של נצה הנגני, צחי

 ראש־ ולשעבר כהן גאולה
 שמיד: יצחק של הלישכה
 של העץ מן שנפל ״התפוח
 לערוגה התגלגל גאולה,

שמיר!״ של
ס • כ ל קי, א ס  ב־ אנ
 דנרת, אהרון עם ראיון
 השיטה על כלל, מנכ״ל

 עונדים: לקנלת הנכונה
 רק נוחר היה ״רוטשילד

 הוא כיצד מזל. עם אנשים
 מזלז להם שיש יודע היה
 אותם, נוחר היה הוא אם

מזל!" להם שיש סימן

היהו הסוכנות גיזבר גם נמצא
 שרכש שיטרית, מאיר דית

לי לצורך ביתי מחשב באחרונה
 בשנתיים השלים שיטרית מודיו.

 במדע'־ תארים שני האחרונות
 וכעת ובמינהל־עסקים, המדינה

לתו ללימודיו במחשב נעזר הוא
שלישי. אר

₪ אזדריאב הדד,ד דד; נעמי

איפה
בלילה?

 נסע בן־ישראל דני הזמר
 בניו- להופעות וחצי שנה לפני

 חזר הוא שענר נשנוע יורק.
הרא הדברים ואחד לארץ,
 לחפש ללכת היה שעשה שונים

 באחד נסיעתו ערב החנה שאותה ',64 הוולוו מכונית את
תל-אביב. מרחובות

 כך נדי ותוך וחיפש, חיפש אותה. מצא לא הוא לתדהמתו,
 בסביבת מכוניתו. את החנה היכן שכח הוא שבעצם לו התברר
 המכונית את לחפש עבר הוא ומשם אותה, מצא לא הוא דירתו

 הזמר מוזר, נשמע שזה כמה עד חברותיו. של דירותיהן ליד
 הלילה את בילה הוא דירה באיזו להיזכר הצליח לא הגרוש
הנסיעה. שלפני

 שציבעה, המכונית, על מידע שוס אין ונמישטרה בעירייה
 מכונית יגנוב שמישהו יתכן שלא טוען דני שחור. הוא אגב,
לחלקים. נזקק מישהו כן אם אלא כל-כך, ישנה
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