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וההקדשה קלאודיה
1 יפהפיות אחוות

אנשים
זקן הח״ק

מ פשוט הוא אלון יגאל שר־העבודה
 תחילה אחריו. רודף הטוב המזל מזל,

 לראש־ גאנדי, אינדירה ידידתו, :בחרה
 מיברק־ לה שלח הוא בהודו. הממשלה

 לא זה אבל 9 לתשובה. ומחכה ברכה,
 בכפרי ביקר שעבר השלישי ביום הכל.

רמא חודש סיום על לברכם כדי הערבים,
הו הבצורת, על הערבים כשהתלוננו דאן.
 גשם!״ שיהיה לכם מבטיח ״אני יגאל: דיע

ו השמיים, ארובות נפתחו היום למחרת
 של המקומית המועצה יו״ר 0 ירד. הגשם

יג של ביקורו את ניצל הערבי כפר־תמרה
 הממשלה. נגד תלונותיו את לשטח כדי אל

 גם אלא האבטלה, על רק התלונן לא הוא
 את רשם יגאל אחרים. דברים ואחד אלף על

אב על מתלונן ״אחה לבסוף: אמר הכל,
 לכל תעסוקה מספק אתה יבינתיים טלה,

 של חבר־מפלגתו 0 הממשלה!״ משרדי
 שכרכוהו אלה לכל השיב ניר, נחום אלון,
 לו שנערכה בחגיגה ועשרים״, מאה ״עד
 יודעים לא ״אתם הכנסת. מן פרישתו עם

 בן ניר אמר זקן,״ להיות קשה זה כמה
 לאחר 0 כוח.״ כבר ואין ״כשרוצים ,80ה־

ב המשעשע המכתב היה מה ניר סיפר מכן
 ועדת־השרותים־ יו״ר בהיותו שקיבל יותר

 של מכתב היה זה הכנסת. של הציבוריים
 ששה לי יש אלמנה. ״אני שכתבה: אשד,

 רעיון הגה כי טען ניר 0 ירבו.״ כן ילדים,
מק באגודה הח״כים־לשעבר כל את לאגד

 מפני מדוע? כך. על ויתר הוא אבל צועית,
ל מוכנה להיות צריכה מקצועית שאגודה
 אבל שביתה. שלה: האחרון בנשק השתמש

ב אינם שכבר לשעבר, ח״כים ישבתו איך
 עם השלים שלא לשעבר ח״כ 0 כנסת?
 חרות. איש ארדיטי. בנימין הוא גורלו,

 שניר תבע בהתרגשות, ניר אל פנה הוא
 יש עוד כי לכנסת, להחזרתו כמוהו יילחם

 ״אחת סירב: ניר שם. לעשות מה להם
 יודעים אינם שהעסקנים היא במדינה הצרות

 הליברלי־העצ־ הח״כ 0 השיב. ללכת,״ מתי
 לבעיית פתרון מצא האחני, גדעון מאי

 וה־ לאילת, מחצבים המובילות המשאיות
 לקחת יכולות ״הן ריקות. משם חוזרות
 גח״ל ח״כ 0 הציע. הוא ביטניקים,״ בחזרה
 הכנסת, בישיבת ישב־ראש סרלין יוסי!
 חבריו״ של קבוצה זעמו את עוררה כאשר

 קרא, הוא ״רבותי,״ ושוחחו. שעמדו לסיעה,
 ישיבת־המליאה, שזאת לכם להזכיר ״עלי
לא גח״ל אנשי 0 עמידת־המליאה!״ ולא

1433 הזח העולם

 השבוע יוסף. דום של הדחתו על הצטערו
 בשעתו יוסף הגיע כאשר קרה מה סיפרו

במח כיהן כשעוד בלטרון, למחנה־המעצר
 נתקבל בלטרון הסוכנות. של המדינית לקה

 מהם שרבים ולח״י, אצ״ל אנשי על־ידי
ל שהגישו הרשימות פי על למעצר נשלחו

 יוסף. של המדינית המחלקה אנשי בריטים
 כל את עצרו ״הם ליוסף: מהם אחד אמר

 וכשהגיעו שהגשת, הרשימה לפי האנשים
אותך.״ עצרו לחתימה

★ ★ ★
ס וקן הסו
 בכנסת ביותר הארוך השם בעל האיש

 טיאר, ראול אלכרט אברהם הוא
 רבות פעמים כי טוען טיאר חרות. איש
 אחד כשעותק פעמיים, עתונים מקבל הוא

 ל״אברהם שני ועותק ראול״ ל״אלברט מיועד
 לקרוא התרגלו כבר הכנסת סדרני טיאר״.

 בעל הכנסת ״חבר עצמם, לבין ביניהם לו,
 ועדת־החינוך של בישיבה 0 הארוך״. השם

 לקרוא תלמי אמה מפ״ם ח״כ התעקשה
 המלכים״, ״מישחק בשם השח־מת למישחק

הימ אלימלך גח״ל, ח״כ שהיו״ר, עד
 השיבה מונארכיסטית. הפכה אם שאל לט,

 ל־ מחוץ מלכים יהיו שלא ״בתנאי תלמי:
 מונח היה ישיבה באותה 0 מישחק.״

 מקומות בכמה שהתייחס דו״ח, הוועדה לפני
 ספורט״. לענייני זיקנה להם ש״יש לאנשים

 לאנשים היא הכוונה רימלט: זאת פירש
 בעניינים וזתק וגם זיקה גם להם שיש
 ההסתדרות, של הכללי מזכירה 0 אלה.

להי שלא־רוצה־כן־רוצה זה בקר, אהרון
רגי כלל בדרך מגלה מחדש, לתפקידו בחר
 יריביו, בקרב המהלכת לדעה מיוחדת שות

 שעורר אחרי השבוע, חלש. איש היא כי
מכ שאל הכללי, המזכיר בחירת ערב סערה
 עלי אומרים ועוד הייתי? איך ״נו, רים:
הת אחרת בהזדמנות 0 חלש.״ איש שאני
 לו להשיג יוכלו אם עתונאים אצל עניין

 שישאר במיקוד, עתונאיהם, במערכות עבודה
שהת הידיעה 0 כלשהי. עבודה מחוסר
 לוי ראש־הממשלה כי לאחרונה, פרסמה

ל כו ש  על נוספת דירה לרכוש עומד א
 רב עניין עוררה בירושלים, לו שיש זו

ה קבעו השחורה. הבורסה סוחרי בקרב
 על נוספת דירה רוכש אשכול אם סוחרים:

שעומ משמע שלו, המפוארת דירת־השרד
 החליט והוא הלירה, פיחות על להכריז דים

קבי הרכישה. באמצעות כספו את להבטיח
 דירה רוכש ראש־הממשלה אם נוספת: עה

 לפרוש, עומד שהוא הדבר פירוש פרטית,
במקו יבוא ספיר, פינחס האוצר, ושר
 את להעלות שרוצה כמי ידוע וספיר מו.

הקביעות: משתי המעשית המסקנה המיסים.

השחור. הדולאר מחיר את להעלות יש
★ ★ ★

לין ■שראד• ר ב ב
מל משהו, עושים בחו״ל הישראלים כל

 אילנה הזמרת כלום. עושים שלא אלה בד
 עוסקת בפאריס, השוהה למשל, ריכינא,

שי שיכלול תקליטה, בהכנת אלה בימים
 במיוחד והולחנו שחוברו צרפתיים, רים

ב היא גם הנמצאת חברתה, 0 עבורה.
 לאחרונה קיבלה אביב, יעל האורות, עיר

 אחר, ישראלי 0 טלביזיה. בהצגת תפקיד
 החודש, פתח בברלין, היושב עדן, שמעדן
 הראשי ברחובה חדש, מועדון־לילה כהרגלו,

 הנמצא הרביעי המועדון זהו העיר. של
ה את נושא והיא שמעון, של בבעלותו

 הפתיחה, חגיגות בתום פלי־בוי. עדנס שם
 המקום מן נימלט הקופאי כי לשמעון התברר

 מארק. 3,500 בסך הערב, פדיון כל כשבכיסו
ל הסכום מחצית את יעניק כי הודיע עדן
 הגנב. הקופאי של לתפיסתו שיביא מי כל
בצורת )1478( הזה העולם של התגלית 0

 קארדי- הקלאידיה שפירו, לוי ג׳אנט
 לידיה עד רחוק, הגיעה הישראלית, נאלה

 האיטל־ השחקנית האמיתית. קלאידיה של
 את לג׳נט השבוע שלחה טוניס, ילידת קיה,

 עם שפירו ״ג׳אנט גביו: על כתבה תצלומה,
 קארדי- קלאודיה ביותר, הטובים איחולי
״ לי דומה את כן! נאלה. . . . ! ! אד  0 מ
אס מלכת המחזמר של הבכורה הצגת
 האשד, חזה של מפגן לבטח תהיה תר

 עמוקים, מחשופים בה יופיעו הישראלית.
 מייצ לבושות ונשים אפילו, לטבור עד

 שלהן ראש, ועד רגל מכף דמוי־עירום,
מפח. עשוי חזה כיסוי

★ ★ ★
ק׳ ע בסו שבו ה

 לעתונאי בראיון כן־גוריון, דויד 0
ב לגור גאים הישראלים ״רוב אמריקאי:

 והם וההיסטורי, העתיק בבית שלהם, ביתם
 ודימוקראטיה יהודית חרבות בו בונים

יהודית.״
 אינה ״סין ראיון: באותו הנ״ל, 0

ב מכירה שישראל למרות בישראל, מכירה
מ לסין להתייחס יכול אינני אבל סין,

בלבד.״ ישראל של ראותה נקודת
הסוציא• המפלגה מנהיג מולה, ני 0

אסתר״ ב״מלכת להג
מחשופים תחרות

במלחמת תפקידו על הצרפתית, ליסטית
ישראל.״ את הצלתי ״אני סיני:
 במלחמת צה״ל רמטכ״ל דיין, משה 0
מדוייקת.״ לא נוסחה ״זוהי סיני:
פירסום כי לטענה בהשיבו הנ״ל, 0

 גג־ ״הרבה מזיק: היה סיני, יומן ספרו,
 למשה אסור ולמה ספרים, כתבו ראלים

דה־גול?״ לשארל שמותר מה ויין
 עבדאללה הבדואי השייך 0

ה זקן המנוח, ידידו על אגדקישק,
 אנשים אהב ״הוא שפירא: אברהם שומרים
עם.״ מאיזה לו איכפת היה ולא ישרים,
״איו אלון: יגאל העבודה שר 0
 של ליכולתו האשד, של יכולתה בין הבדל
 האשד, בנכונות ורק אך תלוי והדבר הגבר,

שאנס.״ לה לתת הגבר ובנכונות
ג׳ינה האיטלקיה השחקנית 0

נמ שלי שהכשרון ״טוב : לולוכריג׳ידה
-בחזה.״ ולא בראש צא

 הרגיש אפילו עור כל
מש תועלת יפיק ביותר,

 באל-סבון יום־יומי מוש
ז״. ״נקה

ה ק 7 נ
 מטהר אלקלי ללא .?)£1.7( ניוטרלי

 נשימה לו מאפשר העור, נקבוביות את
משי של ורכות רעננות לו ומעניק חופשית

בע״מ, נקה ביח״ר תוצרת
בע״מ. נורית חב׳ : המפיצים
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