
 צ׳אוצ׳סקו? ניקולאי את להקליט אסור למה
בארון־קיר? ידועה תזונאית עושה מה ★

 אושרה הממשלה בישיבת ■
 לחו״ל. שרים כמה של נסיעה

הש אחד התבדח הישיבה במהלך
ישי את לבטל כדאי שאולי רים
שח מכיוון הבאה, הממשלה בת
 בחו״ל. יהיה מהשרים גדול לק

 שמיר יצחק ראש־הממשלה
ה שבדברי העקיצה את הבין לא

לק שאפשר ברצינות והשיב שר,
לש במקביל כי הישיבה, את יים
 החוזרים יש לחדל היוצאים רים

ארצה.
ה שבועות שלושה במשך ■

 יצאו בעליו סגור. כסית קפה יה
 ליטמן־איש־ צביה לחופשה.

 ובנה, בעלה עם יצאה, כסית
בהונ ביקרו הם באירופה. לטיול
 מישפחת של ארץ־המוצא גריה,

ובברי ביוגוסלביה איש־כסית,
 טיב את ברקו מקום בכל טניה.

 והתאכזבו. והאוכל, המיסעדות
 התפעלו לא למשל, בהונגריה,

 תמהו ביוגוסלביה הגולאש. מן
 כלפי המלצרים של הגס היחס על

ובהונ והתיירים, המקומי הקהל
 הלא־איכפתי. היחס על גריה

 גן־עדן!" היתה לונדון זה, .,אחרי
צביה. קבעה
 ראש־הממ־ יועץ שהיה מי ■
פתיר, דן לתיקשורת, שלה

 נשיא את לראיין שביקש סיפר
צ׳אוצ׳סקו, ניקולאי רומניה,
 הדבר כותב. שהוא. ספר לצורך
 לליש־ שנכנס לפני אך לו. הותר
עוז ממנו ביקש הנשיא, של כתו

 את להקליט שלא רב בתוקף רו
 בעת לו התבררה הסיבה הדברים.
 בצורה מגמגם צ׳אוצ׳סקו השיחה:
 בירי כי מוכן שאינו נראה חריפה.

 על שתעיד הקלטה תהיה זר איש
הרו בכלי־התיקשורת הגימגום.

לעו מופיע צ׳אוצ׳סקו אין מניים
ישיר. בראיון לם

 במוס־ שהיו ישראלים כמה ■
 למאוזול־ להיכנס ושרצו קווה,
 כי לדעת נוכחו לנין, של אום

 שיש אך אינסופי, הוא התור
בק הבאים לתיירים זכות־קדימה

 באוטובוסים. מאורגנות בוצות
 עצרו הישראלי, האילתור בדרך

 להצטרף וביקשו גרמני אוטובוס
הב את דחו הגרמנים נוסעיו. אל

 תיירים של קבוצה כן לא קשה.
 האורחים את שקיבלו פולניים,

 הקבוצה בשימחה. הישראליים
 לנין, של גופתו פני על עברה

 הקברות ליד ביקרה ולאחר־מכן
הפול התעכבו בעיקר הסמוכים.

 קונסטנטין של קיברו ליד נים
הפולני הקצין רוקוסובסקי,

 ב־ הסובייטי בצבא מרשל שהיה
 רוקו־ הראשונה. מילחמת־העולם

הסוב הגייסות על פיקד סובסקי
 בסטאלינגראד. שניצחו ייטים
 תפקיד מילא המילחמה אחרי

ב הקומוניסטי בשילטון מרכזי
 ירקו הפולניים התיירים פולין.

קיברו. על
 לישראל הגיע שנה לפני ■

 ראש שהיה פאזמודה, חיימה
בו של הסוציאליסטית המיפלגה

 גד השר עם נפגש כאן ליביה.
 שעות, כמה בת לשיחה יעקבי

 שהוא לו סיפר הוא שבמהלכה
 הבא הנשיא יהיה שהוא משוכנע

ש גם סיפר פאזמורה ארצו. של
לד עליונה. בהשגחה מאמין הוא
 שלא היחידי האדם היה הוא בריו

ב טס, שבו בתאונת־מטוס נפגע
נפצ האחרים הנוסעים שכל עוד
כנ הושבע הוא שבוע לפני עו.

 שלח יעקבי בוליביה. של שיאה
 ימים כמה לפני מיברק־ברכה. לו

 מפאזמד מיברק־תודה קיבל הוא
רה.

 אלוף לכבוד במסיבה ■
 הנספח שהיה מי ירון, עמום
 והעומד בארצות״הברית, הצבאי
 ברי־ ליד מצה״ל, לפרוש עכשיו

יגאל של בווילה כת״השחיה

 (בצילום ויינר לבנצי נישואיה את חגגה קראום, לשעבר ״אל״על״, דיילתויינו אוווי
אחו היו בשימחה בצמח. ענקית במסיבה ,46ה״ בן הנח״ל מפקד משמאל),

 כתב מימין) (למטה טל, לעידו שבועיים לפני שנישאה ב״חדשות״, צלמת משמאל) לימור(למטה תה
וריקודים. שירה־בציבור ואירגנו ויינר של חבריו השתכרו במסיבה לענייני״ההסתדרות. העיתון

 אשתו, חזרה אחריו ימים כמה
 על ויתרה כך לצידו. להיות כדי

 בארצות־ שלה הקאריירה המשך
הברית.

 ממלכות הירש, נורית ■
 ה־ באחת ישבה הישראלי, הזמר

 וסיפרה ידידים בחברת מיסעדות
 בני־מישפחתה שכל כך על להם

הכלב ושאפילו צימחוניים, הם
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 של במקלה שבס תפס כוסות-בירה כמה לאחר הגדולה. החוף
תנועותיה. את בכישרון מחקה והחל גולדמן, ורד רקדנית-הבטן

 לשעבר, תדיראן מנכ״ל נאמן,
 ראש־ בר, צבי נשמע בסביון,
 לשר־הבי־ אומר רמת־גן, עיריית

 רוני ולשר רבין יצחק טחון
 הורסת ש״התיקשורת מילוא

 בקריאות- נענה הוא הכל״. כאן
הסכמה.

 סביב התאספו חברה כמה ■
וא זאבי, רחבעם(״גנדי״)

 כי שתתרחקו, ״כדאי אמר: חד
 בתור כולם את עכשיו מסדר הוא

לאוטובוסים.״
 היה שעבר החמישי יום ■

 אמן־ה־ של לפטירתו יום־השנה
בת אופיר. שייקח פנטומימה

״חד בעיתון שהתפרסמה מונה
וחב בני־מישפחה הופיעו שות"

 סביב עומרים כשהם קרובים רים
 אלמנתו אופיר, לידיה הקבר.

שמ לקרוא הופתעה שייקה, של
 הלוי, אוהלה עמדה אחוריה

או שייקה של הראשונה אשתו
 של אמה זאת היתה למעשה פיר.

לידיה.
 אמר הארץ, את שעזב לפני ■

 שאם יעקבי עופר הכדורסלן
 יחזור הוא מתאימה, קבוצה ימצא

 הוא חודשים שישה במשך ארצה.
 דוגמנית־הצמרת אשתו, עם חי

 באר- בהן, פזית הישראלית
ב הצליחה היא שם צות־הברית,

 מ־ הכל התפלאו בארץ עבודתה.
 הקאר־ למען הבעל של ההקרבה

 ן שבועיים לפני אשתו. של יירה
 ן לצמי־ והפעם ארצה יעקבי חזר

קבו עם חוזה על חתם הוא תות.
1 הלאומית. מהליגה כדורסל צת

 מתחליפי־בשר. ניזון המישפחתי
 הסועדים התפלאו שעה כעבור

 שהיא כמה עד הירש מפי לשמוע
 המוגש המשובח, מהבשר נהנתה

 בשכונת־ה־ מסויימת במיסעדה
תיקווה.

 ייצג וחצי שנתיים במשך ■
 הזמר את אלהרר דודו האמרגן
 לשביעות־רצו־ ,שרעבי בועז

הח השבוע הצדדים. שני של נם
 מיקצו־ פרידה על השניים ליטו
 עסוק שאלהרר טוען שרעבי עית.
 ללהיט שהפכה במיסעדתו, מדי

 התל־אבי־ הבוהמה אנשי בקרב
בית.
ער בת־ים פועלי מועצת ■

 הפועל לטובת ערב־התרמה כה
 היתה האמנותי החלק את בת״ים.
 אילנה הזמרת לספק אמורה

 על התלוננה היא אך אביטל,
ה ועל במקום, ההגברה מערכת
 רב זמן לחכות שנאלצה עובדה

 לבימה. לעלות לה שקראו עד
 המקום, את לעזוב החליטה היא

בנ החוגגים. של למורת־רוחם
הפו מועצת מזכיר מצעקי, צי

התנ שבגלל אמר בבת־ים, עלים
 מערב החל מוחרמת היא הגותה

בת־ים. הפועל אגודת על״ידי זה
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