
 ישב ברקן יהודה השחקן ■
דו בת־זוגו, בחברת במיסעדה

 החדשה, וכלבתם כסיר, רית
 שחור. בלגי זאב מגזע נוקי,
 כלבים, כמה בסביבה עברו לפתע

 בדהרה יצאה הצעירה והכלבה
 ודר יהודה לעברם. מהמיסעדה

 קוראים כשהם אחריה, דלקו רית
כששמ בקולי־קולות. בשמה לה
והעוב המיסעדה בעלי זאת עו

 כי בצחוק, פרצו הם במקום דים
 היא במיסעדה המלצריות אחת

 גוטסמן, נוקי בשם סטודנטית
 גוטסמן, שי הרקה של אחותו
 העובדה על שמחה כל־כן־ שלא

 אותו יש יהודה של שלכלבה
השם.
 ברוריה אשת-החברה ■

 בשעת־ לביתה חזרה ציורן
 לגלות והופתעה מאוחרת, לילה

 באחד הרביעית, בקומה שדירתה
 מרחוב המסתעפים הרחובות

 נפרצה בתל-אביב, איבן־גבירול
הסו דרו שחדרו פורצים על־ידי

 טיל״ צוורן המירפסת. של רגים
 שיבואו וביקשה למישטרה פנה

 ביקש לה שענה השוטר אך מייד.
 כדי בדירה חיפוש לעשות ממנה
או־ עזבו כבר שהפורצים לוודא
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 דותן אן עיריית-חיפה. ראשות על בקרב שהפסיד משמאל), מונה

 עובר והוא בעתלית, ביתו את מכר הוא אלה בימים - נואש אמר לא
 הבאות. הבחירות לקראת מתכונן כבר הוא שם בחיפה, להתגורר
מזה. זה התעלמו השניים העירייה. ראש בגוראל, פגש הוא במסיבה

מועמד שהיה מי (משמאל),נוסבווגו שמואר

במ אורח הוא מועצת-העיר, כחבר והמכהן האחרונות, בבחירות
 אחיו רג׳ואן(מימין) אלפרד את פגש מהן באחת בעירו. רבות סיבות

במסיבה מועצת-העיר. חבר הוא אף רג׳ואן, מוריס המיליונר של

■ ך ך ץ ן ך ט  שבו במקום רוק״, ״סיסי בשם חדש פאב פתח והמועדונים, הפיצריות מלך |0ןף ו
רכש הוא האירוע לצורך שלו. המפורסמת הסינית המיסעדה לפני-כן היתה ן ■1 1
 כזה שז׳קס וטענה התנגדה לצידו), סילביה(בתמונה אשתו, מודרני. בסימון מטולא, מקשורן־עור

ועור. ג׳ינס - המקום רוח את התואם בלבוש היא גם ובאה נכנעה היא אך לאופנוענים. מתאים

 הארץ כל בטלוויזיה. הופיע הזמן. כל מצולםמוגרת דן
כשניג־ אך מזה. נהנה גם הוא אותו. מכירה

לצלם!״ ״לא של בפוזה היתולית, בבהלה ידו הרים צלמת, שהיאליו

 וטענה המומה היתה צוורן תה.
 היא בהם. להיתקל פוחדת שהיא

 עד איתה שחיכו חברים הזמינה
השוט כשהגיעו בבוקר, 5 השעה

רים.
 צור יעקב שר-הבריאות ■

 מסביר הוא כיצד השבוע נשאל
 קודמיו־ שבתקופת העובדה את

 גור מוטה השרים לתפקיד,
 ארבלי־אלמוזלי• ושושנה

 ואילו שביתות, הרבה היו נו,
 בשקט מצטיינת שלו הקדנציה

 אהב כך כל לא השר תעשייתי.
 והשיב העקיפה, המחמאה את

 כל־כו השביתות האם בשאלה:
 נשאל בהמשך לציבור? חסרות

 המיפלגה את ינהיג לדעתו, מי,
מרא אחד צור, הבאות. בבחירות

 כשהשיב הפתיע מחנה־רבין, שי
 שדרוש ואמר מתחמקת, תשובה

לפרט. סירב אך בהנהגה, שינוי

 שחל משה השר מלבד ■
 בקב־ אחד שר אף נוכח היה לא

הוצאת לרגל שנערכה לת־הפנים

 אריה העיתונאי של סיפרו
 לשעבר חבר־הכנסת על אבנרי

 אגר מראשי שפירא, אברהם
 התראיין שחל השר דת־ישראל.

 בנושא לעניין במקומון אחר־כך
 במקום, עבר רק ולטענתו זה,

 רק שהה עצמה במסיבה ואילו
 קרא לא הספר את דקות. חמש
 לקרוא. מתכונן אינו וגם כלל,

 הוא הדברים את קרא כשאבנרי
 השר עם התייעץ לדבריו זעם.
 פעמים. עשרות הספר לגבי שחל
 קרא שהוא לדבריו, לו, אמר השר

 עודד ואף ממנו, ונהנה הספר את
לאור. להוצאתו במילחמתו אותו

דנציג איתן ■המראיין
החשו הגיזברים שני את הזמין

 רדיופוני. לראיון במדינה בים
שטרית, מאיר הם השניים

בר1  ואר־ היהודית הסוכנות גיז
ההס ישראלוביץ,גיזבר תור

 את בעייה: היתה לדנציג תדרות.
 חשב תחילה ראשון. לראיין מי
 מצא הוא ואז מטבע, הטלת על

 לשני הציע הוא לבעייה. פיתרון
 גודל על להתחרות המרואיינים

שהמרואיין כך שלהם, הקופה

 יהיה יותר רבים בכספים ששולט
 השניים להתראיין. בתור הראשון
 ישראלוביץ וארתור הסכימו,

זכה.
אזהליאב■ דזדדד מן נעמי

השסע פסוקי
 עיתונאי רון, ר דוג •

 פר- לסיכום אמריקאי,
ה ״חדיכר שת-פולאדד:

 ביצלאו- רעות של ראשון
 תדפוק ,לא - הוא מית
״,רעיך! את

• , מי מ ל  מעמדו על א
 ״מג- שהיה מי של כיום

 אגו- ח״כ כ״ל-המדינה״,
 אבר- לשעבר דת־ישראל

 כרמל״) (״שטיחי הם
היחי ״החוטים שפירא:

 הם מושך הוא שבהם דים
 השטיחים של החוטים

שלו!״
 הוא ״צבוע ״העיר״: •
 ספר-כפירה הכותב אדם

להצלחתו!״ ומתפלל

למ ראש־הממשלה יועצת (מימין),שימחה אחיה
 לאירוע באיחור הגיעה האשה, עמד

 מקום״ לה שמר שימחה, אהרון השופט־בדימוס בעלה, בבירה.

 לא לה, השמור הכיסא על לשבת ניסה העיתונאים כשאחד ישיבה.
השו התבדח בשמו, עצמו הציג כשהעיתונאי השופט. לכך הסכים

 שהוא השיב הוא לזהותו, כשנשאל עיתונאי. הוא שגם ואמר פט
מאוד. מפורסמת לעומת־זאת, אשתו, אך מפורסם, כל-כך לא
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