
העולם דסה. אלי

״בלפור". בית-הספר בוגרי לכנס הגיע והיבואן, העסקים אישאונגו וגי
 השנה ,1960 השנה ואת שמו את שנשאה מדבקה, ענד אונגר

הופתעה והיא הבוגרות, בין היתה נבון, אופירה גם ב״בלפור". לימודיו את סיים שבה

 עידו בבית״סיפרה. הן אף למדו עימן בקשר שהיא מנשות־התיקשורת שכמה לגלות
 של״ידיעות בעוד עיתונו, את שייצג היחידי הבוגר היה ״מעריב״, עורך דיסנצ׳יק,
שרף. צביקה הכדורסל מאמן ייצג עולם־הספורט את נציגים. חמישה היו אחרונות"

אל ■  ברשת שדרו רביד, יג
 מועדון־באו־ לפתיחת הגיע ג',

 במהלך בתל־אביב. חדש לינג
 המיקרופון, את לקח הוא הערב
סי קולגה, של חיקוי ונתן  סיי־ יי
 פתח לאהבה," ראשון ״יום •אס.
 ומלא־ מתוק נמוך, בקול רביד

 מצחצח בבוקר, קם ״אני רגשות,
שב פוגש למטה, יורד שיניים,

 אומר אני שבלול, שבלול לול.
 שלך, הסיפור את לי ספר לו,

 ברלה. לי קוראים מספר: והוא
רצ לא והיא שבלולה, עם יצאתי

 לסבית..." שהיא התברר בי. תה
 ״אילו הקריין־חקיין: אמר בסוד

לעד  רשת של בן־שך(הבוס גי
 הורג היה הוא אותי, שומע היה ג׳)

אותי."
׳הדזת־בבל מורשת במרכז ■

 מעורבות על ימי־עיון נערכים
 עיראק יהדות בהעלאת ההגנה
 התגלתה האחרון בדיון ארצה.
 על הידיעות את מדהימה: עובדה
העיר המימשל בצמרת הנעשה

 באמצעות ההגנה אנשי גילו אקי
 פאשה סלימה בשם יהודיה

 ושהיתה ״אום־דאוד״, שכונתה
 בשם מפואר בית־בושת בעלת
 ביקרו זה במקום ראסד״ן. קלאב
עירא ומימשל מישטרה אנשי
 הזה, המוסד משרותי שנהנו קיים,

 כוונה, ללא לעיתים, סיפקו וגם
בצמ הנעשה על וסודות ידיעות

 היהודיה המאדאם השילטון. רת
 ארצה, עלתה לא מעולם הזאת

 כמה לפני בעיראק ונפטרה
שנים.
העיסקית מערכת־היחסים ■

 רומאן ,40 בת תל־אביבית רווקה עם מפרשת־יחסיו הזמר של בנו
קלפטר. ורד זמרת־הרוק עם לנישואיו במקביל שהתנהל

2701 הזה העולם

 בוקר ליזה מעצבת־האופנה בין
נג זימנד אנרי המיליונר לבין
 השניים עורכי־דין. אצל מרה

 עורכי־דינם, באמצעות התדיינו
שהש השותפות, פורקה ולבסוף

שני אצל מרים מיטענים אירה
למעצ הנחשבת האופנאית, הם.
 ביותר והנועזת המקורית בת

 ובעוד פסק־זמן, לקחה בארץ,
ב יצירותיה את תציג שבועיים

 בעבודה עזר־כנגדה ביפו. גלריה
 שהיתה אטלן, פטריסיה תהיה

שמד הזמר של חברתו־לחיים
קראום. ליק

 רי־ משולם המיליארדר ■
 קבוצה בחברת ארצה הגיע קלים
מ בכירים עובדים של גדולה
 שבבעלותו. הכל־בו חנויות רשת
 התפרשו בערב השישי ביום

ב מיסעדות כמה על המנהלים
 יהודי אוכל האוהב ריקליס, עיר.

 בניהולו דן, בקפה בחר מיזרחי
 אריק המיסעדן ידידו, של

 את סעדו ואורחיו ריקליס לביא.
 למיסעדה נכנסה כשלפתע ליבם,

 והציעה צעירה מוכרת־פרחים
 ריקליס המנהלים. לנשות פרחים

 שהיו הפרחים כל את כמעט רכש
 לנשים אותם העניק בסלסלה,

הרגי המוכרת, תמורתם. ושילם
פר של כזאת כמות למכור לה

 המומה יצאה ערבים, בכמה חים
מהמיסעדה.

 דן שערך הפרידה מסיבת ■
למה גרמה לידידיו בן־אמוץ

 והשפיעה רבים, אנשים אצל פך
 גופים של דרכי־החשיבה על גם

 לחולים ארצי ה״מרכז ציבוריים.
הא בחסות הנמצא טרמינליים״

 החליט בסרטן, למילוזמה מרה
המר אנשי ערב־התרמה. לערוך

 רבים ואמנים לציירים פנו כז
 פחות תוך מההיענות. והופתעו
 ביניהן יצירות, 70 נאספו מחודש

 ציורים גור, אילנה הפסלת של
גוט ונחום רובין ראובן של
 מהאמנים רבים ואחרים. מן

 דן של שהאירוע ציינו שתרמו
מח לשינוי להם גרם בן־אמוץ

 למושג שונה ולהתייחסות שבה
המוות.

 ברמן בני הוותיק הזמר ■
 באר־ אחדיס חודשים זה נמצא

בה עסוק הוא שם צות־הברית,
 מתכנן שהוא להפלגה כנות

מפלו שלו, הפרטית ביאכטה
 יתלוו הקאריביים. לאיים רידה
 שימי הזמרים למסע אליו

שיתנו גדסי, ואבנר תבורי

 וה־ בארצות־הברית, הופעות גם
טל. יענקל׳ה מיסעדן

 המכביה של הגאלה נשף ■
 דניאל, במלון שנערך ,13ה־

 מוותיקי כמה בקרב חיוכים העלה
 לשמוע שנאלצו עסקני־המכביה,

 של נאומו את השלישית הפעם
 שכלל שר־החינוך, נבון, יצחק

 ביקורו על אנקדוטה השאר בין
 שרת שבה בתקופה בארגנטינה

 בן־גוריון. דויד של כמזכירו
 מנכ״ל שהיה מי פורר, שוקי

המ מישרר־התעשייה־והמיסחר,
 עיסוקיו, שאר בין כיום, כהן

 המכ־ של ועדת־החסויות כחבר
אנק שולחנו ליושבי סיפר ביה,

 הצבאי, שרותו מתקופת דוטה
 של הנאום עניין את שהמחישה

 שמעו מבאי־הנשף שכמה השר,
 שהיה פורר, בעבר. כבר אותו

 גייסות־השיריון. להקת מפקד
 שאול לאיש־הפלמ״ח פנה

הר על עצתו את וביקש ביבר
 טען הוא הלהקה. של פרטואר
 שרותו של וחצי שנתיים שבמשך
 בשרות־המילואים וגם הצבאי,

 אותם את לשיר נאלץ הוא שלו,
 המער־ אותם את ולספר השירים
 שזה שככל לו ענה ביבר כונים.

 ולמאזיניה הלהקה לצופי נוגע
 שהקהל מכיוון לדאוג, מה לו אין

הזמן. כל משתנה
 הפנ־ העלה הנשף במהלך ■

 את לבימה רוזן חנוך טומימאי
 ליש־ איגור נשיא גילרמן, דני

הצי ביחד ושניהם כות־המיסחר,
 מדומה רכיבה של קטע לקהל גו

אופנוע. על
מסיבות־הפרידה בשרשרת ■

השסע פשקי
תן • הונ גי על גפן, י
ב שנחשפו הפרשות בורי

 היחידי ״הסיכוי אחרונה:
 חופשי להסתובב שלהם

 להיות הוא הזאת במדינה
עדי-מדינח!"

כ פץ, ג׳וזי הזמרת •
 לאיש- בשנית נשואה יום

 על אמריקאי, עסקים
 ״יש בארץ: הקשים ימיה

 כשאתה חברים הרבה לך
 על לא כשאתה הסוס. על

אחד!" אף לך אין הסוס,
ה ■מוסף ״חותם", •
בצ המישמר״, ״על יומון
 שחקנית־הקול- את טטו
המנו האמריקאית נוע

 ״הנישואין ושש: מיי חה,
 אני אבל נפלא, מוסד זה

 להיכנס מוכנה לא עדיין
למוסדו״

ש • שטודנ  ק־ רון ה
 מאוניברסיטת ריישלר

ה הוא ״שמיר תל-אביב:
במדינה." שלבגין נקמה

בש היוצא פקר, לרן הנערכות
נער בחו״ל, דיפלומטית ליחות

 גדולה מסיבה בערב־שבת לו כה
 ואיש־מכבי היהלומן של בווילה
ון מנ דן א בי  וחברתו־לחיים א

ת. רי  הראשון האירוע היה זה עי
הפ מאז חבריהם את אירחו שבו

 החוקיים. מבני־זוגם שלהם רידה
 והוא מכבי, אוהדי עם נמנה פקר

לאבידן. מקורב
מי ע ; נ ד מ מ אב חו חלי ■ אז
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שוקן גרשום
ראל.

 בין נראה כאשר ממכריו רבים הפתיע
בכיכר-מלכי-יש־ עכשיו" ״שלום מפגיני

אליאב. לובה משמאל: בהפגנות. מעולם נראה לא שוקן,
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