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 לסין נגרים ישראל הד״ר ★ לפולין נתן אייבי

מלכת־היזפי של הספורטיביים הכישורים ★
 באר־שבע, עיריית ראש ■

המק כאדם מוכר דגר, יצחק
 ולבושו. נימוסיו על מאוד פיד
 עניבה, ענוב לעבודה מופיע הוא

 באחד תואם. במיקטורן ולעיתים
 מישל־ אצלו ביקרה השבוע מימי

 מארצות־הברית. תורמים של חת
 ללישכתו הגיעו הקבוצה חברי

 לא־פורמלי. מאוד קיצי בלבוש
 בחזרה אותם ושלח היסס לא רגר

בגדי את שיחליפו כדי למלונם,
 הסביר הוא בהתאם. ויתלבשו הם

פגי בין הפרדה עושה שהוא להם
 לפגישות בענייני־עסקים שות

 לבוש מחייבות שאינן חברתיות,
פורמלי.

 שר־הביט־ שערך במסיבה ■
 בתו, בלטה רבץ, יצחק חוו,

 לא ששוחררה פילוסוף דליה
 תל־השומר, מבית־החולים מכבר

 נע־ בגלל מאושפזת היתה שם
 צמודה היתה דליה אל יות־לב.
המתגו רבין, יצחק של האחות

מנרה. בקיבוץ ררת
 היו בת־שבע להקת רקדני ■

 שנערכה במסיבה אורחי־הכבוד
 יהודית של בביתה לכבודם

 חברת־האופ־ מבעלי גוטפריד,
 איי* גם נכח במסיבה נוטקס. נה
ה בנסיעה שהתעניין נתן בי

 אחד לפולין. הלהקה של באה
 לבין בינו היכרות ערך האורחים

 של היחצנית שפלנד, מיכל
 סוכם המסיבה בסיום הלהקה.
 הלהקה לסיור יצטרף נתן שאייבי
בפולין.

 קיבל שעבר השבוע בסוף ■
 מומחה נגרים, ישראל הרופא

 אף־אוזן־גרון למחלות בינלאומי
 של הבינלאומית באגודה וחבר

 לביקור הזמנה רופאי־התיאטרון,
 בית־ מנהל דה, לי פרופסור אצל

 שבסין. בשנחאי לזמרים החולים
 בקונגרס זה את זה הכירו השניים

ב לרפואת־אמנויות. בינלאומי
 נגריס הופתע השניים בין שיחות
 קול אין בסין שלגברים לגלות

 אופרה להם אין ולכן בריטון,
 אלא המקובל, המערבי בסיגנון
 שזמרי אופרה שיש או מקהלה,
 עובדה סינים. אינם שבה הבריטון

והי שהסינים היא שגילה נוספת
 בעולם היחידים העמים הם הודים

ב מתחלף הגברים קול שאצלם
הע שבשאר בעוד ,13־12 גילים

 גילאי אצל הקול מתחלף מים
.12־11

 פפושדו, אלי המלונאי ■
שוו שימעונה חברתדלחיים

 ורעייתו זיו מרכוס והלורד רץ
 סר במלון סוף־השבוע את בילו

 הם ים־המלח. שבשפת נסטה
 שונים, טיפולי־בריאות שם עברו

 ואמבטיות־ מסאז׳ים הכוללים
 מקום־ את העתיק פפושדו בוץ.

 ואת ללונדון, הקבוע מושבו
 מנהל שבבעלותו רשת־המלונות

הצ המלונאי שהוא יואב, בנו,
 כה בתפקיד בארץ ביותר עיר

בכיר.
 מאיר נעצר כחודש לפני ■

באילת, צה״ל גלי כתב סוויסה,

ך  זמן נשואה שהיתה הדוגמנית (משמאל) 1ך ך
למישפחת־ בן ברנוביץ, לאלון קצר .1 1<^

 לאיש־העסקים באושר כיום והנשואה עתירת־הננסים, הקבלנים
 טסה היא האחרונים. בחודשי־ההריון נמצאת ברבי, טיגו האילתי
 הדוגמנית ידידתה, את פגשה שבו תל־אביבי, לאירוע מאילת

 הר- למישפחה בן הרמלך, לעדי הנשואה שחורי, תמי הוותיקה
פרטיהן. בין השוואות ערכו השתיים בהריון. היא שאף חובותית,

| | | ךו1| ךן ך  חרות ותיקי של במסיבה הכבוד בשולחן ישב הכנסת, יושב-ראש 1*
רובי חבר־הכנסת ולשמאלו בגין, בני חבר־הכנסת ישב לימינו והאצ״ל. / 111 _1 1

 דיוקנו את שערו על שנשא החייל", למען ״האגודה ביטאון הונח שילנסקי של שולחנו על ריבלין.
 לחבר־הכנסת שהופנה פתק, מונח היה ריבלין חבר־הכנסת לבין בינו רביו. יצחק שר-הביטחון של

 מה ישראל. קול כתב שגם לי נדמה ה...כאן. התקשורת רוב שציפיתי כפי ״בני, נאמר: ובו בגין,
 איכלס הכבוד שולחן ריבלין. או שילנסקי - הזה הפתק את כתב מי ברור לא זהו״ ומי עם...ו

 בפרשת־שחיתות כעת מעורב דודי שבנו תל־אביב, חרות סניף יו״ר אפל, אברהם ואת חברי־כנסת
לפיענוח. קשות כן ועל ברורות, אינן החסרות המילים התיקשורת. ואת המישטרה את המעסיקה

קום שימשו
הנש כאחת המוכרת ביץ,

 מיודד היה ״כסית״, מאנשי והבוהמה, איש״העסקים צ׳פאי, המכונה
גור״ כבת־מישפחה. לו שהיתה גורביץ, ירדנה דוגמנית״העבר עם פעם

רב. זמן ראתה לא שאותו צ׳פאי, את לפגוש שמחה בארץ, היפות הנשים כאחת המוכרת
2699 הזה העודם 1 6


