
ה התיאטרון בימאי כהן, אלן
 הגיע כהן אנגליה. של ממלכתי

ה עבור הצגה לביים כדי ארצה
 בחוגי״התיאט־ הקאמרי. תיאטרון

 הבימאי של בואו על שמחו רון
 לו שהציעו מי אף והיו המהולל,
 השבוע אך עלייה״. ״לעשות

 יהודי. לא בכלל שהוא כהן גילה
 שנישא יהודי, חייט היה סבו

 והוחרם הלא-יהודיה לאהובתו
בעירו. היהודית הקהילה על־ידי

 אך כהן, בשם נולד אלן של אביו
 הרי יהודיה אינה ואמו מאחר
 אינו הוא גם היהדות דיני שלפי
 לדור כהן השם עבר גם כך יהודי.

השלישי.
 ם־ עודד מעצב־האופנה ■

 חופשה לקחת החליט רוביזור
 בן טיול ולערוך מעבודתו, ארוכה

 בין העולם. סביב חודשים כמה
 וב־ הרחוק במיזרח יבקר השאר

דרום־אמריקה.

פוקליט־צמות של חיים
ל עורך-הדין א במדי עורכי־הדין מבכירי אחד אדניו, יג

 בחקירתו במישטרה שמסר בעדות אורח־חייו על מספר נה,
המפורסמת. הלילית הפגישה על

 אחר. עיתון כל קונה איני הארץ. העיתון על חתום ״אני
קודם. לפעמים בבוקר, 6ל־ 5 בין יום מדי לעבודה הולך אני

 יותר לעיתים בערב, ע או 8 ,7 ,6 עד יום כל עובד ״אני
 שעות״עבודה 16 או 15 ,14ל״ אותי מביא וזה מאוחר,
אוכל. ללא רצופות,
 מזמין אני כאשר רחוקות, לעיתים במישרד. רדיו לי ״אין

 את לי מכניסים ,סנדוויץ לי כשנותנים או למישרד, מרק
הכות את שאקרא כדי קונים, שהפקידים אחרונות, ידיעות

 כשאני לכן, הרוג... אני הביתה חוזר כשאני האוכל. בזמן רות
אני לעיתים לישון. ושוכב במהירות אוכל אני הביתה, מגיע

לאשהל •ש זמן כמה
ול מהבוקר, הארץ העיתון של הראשיות בכותרות מעיין

לא.״ קרובות יותר עיתים
 השניה, לאשתו להקדיש רב זמן לארנון שאין נראה
סאקי. והיפהפיה, הצעירה

1| \1 7| ח1ך11 *|  בין רבת־משתתפים. בחתונה (מימין) חגית בתו את השיא 11ך1\1*
 הבא- יריבו״לשעבר, אבו-חצירא, של בן־דודו בלט האורחים 1\ 1 ■111 1^1\ |1 11111

הגיע. פרס שימעון באו, לא לחתונה שהוזמנו ארנס ומשה שמיר יצחק (למטה). בא־ברון

ל מלכת־היופי ■ קו  הלס־ ני
 כשחקנית־ גם הנחשבת רין,

 פוסלת אינה מיקצועית כדורעף
 מוכרת בקבוצה לשחק אפשרות
 שחקנית היתה הלפרין בגוש־דן.
 והביעה אסא־באר־שבע, בקבוצת

 בת־ים. בהפועל לשחק רצונה את
 שמרה היא עולם מיס בתחרות גם
 כדורעף כששיחקה הכושר, על

 מיס־ נגד מיס־שווייץ, של לצידה
ומיס־צ׳ילה. גיברלטר

 חתונתו נערכה בירושלים ■
 קבוצת־ כוכב מלכה, סמי של

 הזמר בית״ר־ירושלים. הכדורגל
 אמן־אורח, שהיה מסורי, איתן
 שוב כשקרא החוגגים את עיצבן
 מל■ אורי הוותיק לשחקן ושוב

 מלמי־ לבימה. לעלות מיליאן
 מסורי אך להתחמק, ניסה ליאן

 השחקן, כשעלה הירפה. לא
שא אותו לשאול הזמר התחיל

 העתידי יורשו בדבר שונות לות
 בית״ר־ הכדורגל בקבוצת

 של בשמו נקב והוא ירושלים,
 הקהל, מלכה. סמי חתן־השימחה

 הביע הזה, הקטע את אהב שלא
השו על בתיפוף מורת־רוחו את
ובכפיות. כמזלגות לחן

 שימעון שדמ״הספורט ■
 לחטי־ באחרונה הושאל וילנאי

 שימש כאשר ברדיו. בת־החדשות
 את ליווה מוניציפאלי, ככתב

 בסיורו דרעי אריה שר־הפנים
ה את ריאיין וילנאי בתל־אביב.

ביני שיחה כדי תוך והתברר, שר
 ש־ ויודע מעודכן, שדרעי הם,

 מחל־ איש לפני־כן היה ווילנאי
לד יכול אתה ״איך קת־הספורט.

ה ״הרי שימעון, שאל זאת?״ עת
 בשבת!״ בעיקר משודר ספורט

 אני יודע, ״אני השר: לו ענה
אחריך.״ עוקב

 שעבר בשבוע אירגן ■וילנאי
 שידורי־ עונת לסיום מסיבה

 אמנון היו במסיבה הכדורסל.
 מאיר קפלן, סטיב אבירן,

 פאר, אמנון אינשטיץ,
 שלום וגם ריגר, שימחה

 ככתב־ לעיתים המשמש קיטל,
 קיטל הורם הערב במהלך ספורט.

 והשחיל מהנוכחים, כמה בידי
שהות הסל, טבעת לתוך כדור
באולם. קנה

אחזליאבש וזוהר דון נעמי

השסע פסוקי
 מר- זץ העיתונאי •

 אמבו- ״כשעובר גליו*:
 - צפירה קול ומשמיע לנס

 המערך של שבוחר או זה
ה של שבוחר או נפטר

נולד.״ ליכוד
ה • רז  מפגינים של כ
מת נגד ל המיכלאות הק

 בפתח- ערביים עובדים
 ״מאם־המושבות תיקווה:

לאם־המיכלאות!״ -
כ ״ ח  יגאל הליכוד •
ב שהתפרסם, הורוביץ,

 ב- שו״האוצר, היותו עת
 רדו ״משוגעים, אימרתו

ב המצב על הגג!״, מן
 אינה כיום ״הבעייה משק:

 אלא מהגג, לרדת איך
מהמרתף!״ לעלות איך

״, ת שו ד ח ״ ב על •
 כמנהיג חמיגאי עלי חירת

 סרדין של ״מינוי איראן:
לוויתו!" של לתפקיד
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