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מי1 בפלאפון מי את ליאיין מי תהיה ל
ה ; הדלי מדיוני ל

 בקאר־ הראשונה הפעם זו ■
 ללא אדם ריאיין שהוא שלו יירה

 דנציג, איתן מוקדמת. הכנה
ה בקול וחצי שנה מזה המראיין

 מ־ דחופה הודעה קיבל שלום,
 ש־ מעוניין שהוא נתן אייבי
ר השר את יראיין דנציג  עז

חז אחרי מעטות שעות וייצמן,
 נשיא־ עם מפגישת־עבודה רתו

ת מובארב. חוסני מצריים,
 על חומר־רקע להכין הנוהג ציג,

 היכן נתן את שאל מרואייניו,
 מסר להפתעתו הראיון. יתקיים

של מיספר־הפלאפון את נתן לו

 מציק וועדות־הכנסת הממשלה
 הטרי חבר־הכנסת לנבחרי־העם.

 בדיעו־ הידוע בן־מנחם, אלי
 מתנגד שהוא אמר הניציות, תיו

 במיקרה אך להדלפות, בעיקרון
 הולכת שהממשלה לו שייוודע

 הוא אש״ף, עם משא־ומתן לנהל
 והוא ויתכן בדילמה, עצמו ימצא
לעיתונות. הידיעה את ידליף
אי מיכאל חבר-הכנסת ■

חוד שלושה מזה מדבר אינו תן
חד של הפוליטי הכתב עם שים

שה אחרי שיזף, מנחם שות,
אך בחריפות. אותו ביקר כתב

 סגלוביץ, אריאל הקבלן מה,
 החוב, כל את מכוסו לכסות מוכן

מקו את לו יפנה ששטרן בתנאי
 שסוכם כפי במועצת־העיר, מו

 עוקלו בינתיים מראש. ביניהם
ו שטרן, של חשבונות־הבנק כל

 קשר, עימו ליצור מתקשים נושיו
להשי היכן יודעים שאינם מפני

גו.
כשו אדירה הצלחה אחרי ■

 ליצירת־ בניו־יורק בינלאומי פט
 בעולם, ביותר היפה האמנות

 מודרנית לאמנות המוסיאון הזמין
לוחות־שנה אלפי כמה בניו״יורק
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 בעלי משקה. והזמין בתל-אביב, ב״גן־העיר" מבתי-הקפה אחד
 התנפלו וברנדס שר קערת-קצפת. לו הגישו להפתיעו, שרצו המקום,

לאפיהם. הקצפת נדבקה הזלילה ובחיפזון הגדושה, הקערה על
ועבו יוגוסלביה, יליד שהוא גד,

דותיו.

 הרופאים, אזהרות למרות ■
 לחיות בן־אמוץ דן ממשיך

 וזה האחרון, לניתוח עד שחי כפי
 עתירי ארוחות אכילת כולל

נר הוא השבוע ושומן. קלוריות
צר במיסעדה פעמים שלוש אה

ליבו את סועד כשהוא פתית,

 הזמרת גם השתתפה כשבאירוע
 רובי היחצנית ירקוני. יפה

 להצטרף מדולב ביקשה דמלין
 האירוע. משתתפי של לצילומים

דר הצילום, למקום ניגשה דולב
 אמרה אותה, זיהתה שלא קוני,
 לך אין הרי ולתמונה, לך מה לה:

 אולי, חשבה, הזמרת תחפושת!
 הצעירה, ההופעה בעלת שדולב,
חצאית־מיני, יום באותו שלבשה

 דבורה רעייתו בחברת למסיבה הוזמן הגבורות, גיל את שעבר הוותיק, המשורר 111111171 1*1*1
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שנה. שלושים לפני מורתה שהיתה כמי אותה שזיהתה האורחות, באחת פגשה ואף יותר, עירנית היתה

 שעה, חצי במשך וכך, וייצמן,
 מבניין במכוניתו השר נהג שבה

 לביתו בירושלים ראש־הממשלה
הטל הראיון התקיים בקיסריה,

הזה. פוני
שה גרבר, יוסי השחקן ■
 כל תוכנית־הרדיו את בעבר גיש

 כמה שלפני גילה רשת, צבעי
 לחבר־הכנסת פנה הוא שבועות
 ממנו וביקש אבן, אבא לשעבר

 השיב אבן בתוכניתו. להשתתף
 מכיר שאינו ואמר בשלילה לו

 נכנע לא גרבר התוכנית. את
 יכול הוא האם אבן את ושאל
 של מיספר־הטלפון את לו לתת
 שגריר שהיה מי תקוע, יוסף

 את שהבין אבן, באדם. ישראל
לבק ונענה התרצה העבה, הרמז
גרבר. של שתו
מישיבות ההדלפות נושא ■

השבוע פסוקי
 רוזנגלוס: פנינה •
 בשביל חיה לא ״אני

 בשביל חיה אגי אחר-כך.
עכשיו!״

״ה המקומון •
/ ר׳  גסטרונום בצטטו עי

ל אחרונה ־מנה צרפתי:
 אשה כמו היא גבינה לא

 אחתד עין עם יפה
רן ד ב ה אלכסנ •

 בצטטו יהלומי; דר
 50 בת ־אשתי חמש

 היחיד הפלוס וזה פלוס,
להד שיש

הש נפגשו תיקשורתי באירוע
 פופולרי, ואיש־תיקשורת ניים,
התפיי ערך במקום, נוכח שהיה

יד לחצו שאף השניים, בין סות
יים.

 שרי־המערו התמודדות ■
 לקראת המיפלגה, ראשות על

 רק שתיערך המיפלגה ועידת
 עם תאוצה צברה רב, זמן בעוד

לרשו בבחירות הליכוד עליית
ש משה השר המקומיות. יות
המו כאחד עצמו את הרואה חל,

עצ את הגדיר לתפקיד, עמדים
 את המייצג היחיד כ״שר מו

ד השר ההיסטורית״. מפא״י  ג
 של דבריו על התרעם יעהובי

 שר־ גם שחל שמלבד ואמר שחל,
 כץ־עוז, אברהם החקלאות,

 יעקובי ואף מפא״י, נציג הוא
 העניין לצורך עצמו את רואה

 זמן־מה שהיה למרות כמפא״ניק,
הפילוג. אחרי רפ״י, חבר

המקו לרשויות הבחירות ■
 רבים אך הסתיימו, אמנם מיות

 לא עדיין במערכה מהמובסים
 של הכלכלי מההיבט התאוששו

 מי שטרן, שימעון ההפסד.
 ב־ התאחדות יושב־ראש שהיה

 שהתמודד בנתניה, תי־המלון
 ראשות־ על עצמאית ברשימה

 בחוב מסובך עצמו מצא העיר,
מקו בעלי ביניהם נושיו, כבד.
 בבית־ נגדו תביעה הגישו מון,

 סכום על בנתניה השלום מישפט
 חייב שהוא שקל, אלף 150 של

 מסע- במיסגרת לטענתם להם
 בפרשה המעניין שלו. הבחירות

 אחד במנדט זכתה שרשימתו הוא
ברשי־ 2 ומיספר במועצת-העיר,

 הלוח רייזינגר. דן האמן אצל
 השלישי במקום זכה האמן של

 צוות ארצה מגיע עכשיו בעולם.
לצ כדי היוגוסלבית, הטלוויזיה

רייזינ־ על בת־שעה תוכנית לם

ש והמאכלים המטעמים במיטב
לו. הוגשו
הי- דולב ענת השדרנית ■
פו תחפושות של תצוגה נחתה

בתל־אביב שלום בכלבו רים

לצ שהגיעו מהילדים אחת היא
מיה ההמומה דולב בתצוגה. פות
מהבזקי־המצלמות. להתרחק רה

 רק מנחה אינה הנ״ל דולב 8
ותצוגות־ תחפושות של תצוגות
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