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 :שומר-ראשו את בירר הנשיא
)11111*11לך!״ רבה תודה — נהדרת ״הצגה

 של החדש שמה
״געוואלדה״ :רה״מ

חב של ההעדרויות מכת 61'
דח המליאה מדיוני הכנסת רי
 מאריות שניים גם השבוע פה

 היה בפומבי. להתלונן המימסד
 כא־ ,האחרון הרביעי ביום זה

 הקשיב ח״כים קומץ רק אשר
 ראש־הממשלה של לדבריה
 הצעתו על בדיון מאיר, גולדה

 ה- אביזוהר. מאיר ח״ב של
 על במליאה, דיון לקיים הציע ח״ב

 בממשלתה שר־הבריאות היעדר
 הציעה ראש־המשלה גולדה. של

 היום, מסדר ההצעה את להסיר
ה מן לרדת פנתה שכבר ואחרי
 זה גדול ״ברוב הפליטה: דוכן,
.יהיה לא כבר ״ . . .

 קול-ישראל אנשי אגב, ■
 שם לגולדה לאחרונה הצמידו

לה קוראים הם חדש. חיבה
געוואלדה.

■ מס על השניה העקיצה ׳
 הכנסת חברי של העלוב פרם

 שר־ של מפיו באה באולם,
 כמה שדיבר אכן, אכא החוץ
כ ראש־הממשלה, אחרי דקות
 של בהצעתו הכנסת דנה אשר
בבע דיון לערוך אבנרי אורי
 ״אילו אבן: אמר השלום. יות
 לשלום, ממשיים סיכויים היו

מוכ בוודאי היו הכנסת חברי
 _ אפילו שלים ביר! להישאר נים

אחרי־הצהריס״. רביעי ביום

 המערך ח״ב מדוע 61
 יונה? הוא עופר אברהם

 דבר, של הפרלמנטארי לסופרו
 שהוא נידמה כלוך, דניאל

 שהיה ״מפני התשובה: את מצא
מועצת״הלול״. ראש קודם

 הר* ה יואל העיתונאית ■
פי, חו־ מגלה זאת, לעומת עו

;כ פז אביבה
שצול הישראליות היפיזשיות

 ישראל נערות על בכתבה מו
 האמריקאי העירום בירחון

 מהנערות רבות ״פלייבוי״.
 בעירום כתבה באותה שצולמו
 בפומבי. להופיע מאז נמנעות

אבי הרקדנית-שחקנית אבל
 היא ביניהן. אינה פז בה

האח הריונה בחודשי נמצאת
שפור בתמונה מתגאה רונים,
או כשהיא ב״פלייבוי" סמה
ש אין רואים ״אתם : מרת
ן״ יפה פעם הייתי אני

 ישבה כאשר בנושא. עניין סר
עיתונאים כמה בחברת השבוע
הס בית־סוקולוב, של במזנון

מש זה ״מה עמדתה: את בירה
 כלי נץ? ומי יונה כעת מי נה
 הופכים ממילא הם שנים 4

לתוכים״. כולם

 סנה משה מק״י ח״כ ^
ב החושב שהחלק פעם אמר

ה החלק לעומת מקופח כנסת
 ה־ החליטו לאחרונה יושב.
 שני למען משהו לעשות ח״כים

 נפש שנאמר: כאחד, החלקים
נק המבצע בריא. בגוף בריאה

 המיוחדת הספורט ״פעילות רא
 28 נירשמו כה ועד לח״כים״,

 הבאה: החלוקה לפי כנסת, חברי
לקבו 11 חופשית, לשחייה 16
ט למישחק 5 שחייה, לימוד צת

לקבו 8 סקווש, למישחק 3 ניס,
להת 6 חופשית, התעמלות צת

 ל־ 6 עזר, מכשירי עם עמלות
אח למישחקים 2ו־ טניס־שולחן

רים.

 משעממת קלאסיקה
 רוןבתיאט

הממלכתי
 של החגיגית בפתיחה !■

זל נשיא־המדינה לחץ הבימח
 ידיים, הרבה כך כל שזר מן

 איחולים, הרבה כך כל ואיחל
 שומר־ אליו ניגש שכאשר עד

שה לו והודיע שלו הראש
 שזר, הסתובב לו, מחכה מכונית

 ״האולם ואמר: היד את לו לחץ
ו !! נהדרת ההצגה !ניפלא!

 חגכם!!!״ ליום האיחולים מיטב
 :אמר הנידהם שומר־הראש

 הנשיא את וליווה רבה״, ״תודה
למכוניתו.

חגי חנוכת־בית באותה !■
 החברתי המאורע שהיתר, גית,
 השחקנית סיפרה השבוע של

ל בפואייה ,הנדל! הנהד׳ה
 ביני־' ״שיישאר ממכריה: כמה

 וכש־ צעירים כשהיינו אבל נו,
ל מעיר התיאטרון עם נדדנו
 בכל בגרמניה. גם ביקרנו עיר,
 שטאאטס היה הגענו אליו מקום

 ו־ ממלכתי) רון6(תיא תיאטר
תי סתם שהוא האוס, שאושפיל

 עלה לא צעירים, בתור אטרון.
לתיאט להיכנס דעתנו על כלל
 הציגו שם כי הממלכתי, רון
 המשעממת. הקלאסיקה אח רק

 לראות תמיד רצנו זאת לעומת
 באמת, המענינים הדברים את

האוס.״ בשאושפיל

■  כמה גם נשמעו בהפסקה ;
 להצגה חדשים לשמות הצעות

 בפתיחה שהוצגה הסנדלרים חג
 לה לקרוא הציעו חלק החגיגית.

הבי סדרני בשל הסדרנים- חג
בחלי בשטח מאד שבלטו מה

ו שלהם הסגולות השרד פות
העיתונ לבנה. מלמלה בחולצות

 לק־ הציעה נוימן עדית אית
 מפני מסתובב זה להצגה רוא

ה רפליקות שתי כל שאחרי
 שהקהל כדי מסתובבת במה
המשוכללת. הטכניקה את יראה

 הסנדלרים, שחג למרות ₪
תכ השש־עשרה. במאה ניכתב

 כאב. עד אקטואלי עדיין נו
 שהפך בסנדלר עוסק המחזה

 חייו שאיפת ואשר לראש־עיר,
.היא .  עיריה בניין לבנות .
לאקטואל הוסיף ומפואר. חדש
 דן של המוצלח תרגומו יות

 רפי כאשר למשל: אדמגור.
ל מגיע המלך, בתפקיד נתן,
 אומר ה,א החדש, הבנין חנוכת
ה ״כן, שלו: הברכה בנאום
 — וחדש הוא מבריק אולם

 בתוכו מה רק תלוי עכשיו
״ יוגש ..  נכח אשר אלמגור, .
 את להביע סרב הפתיחה, בערב
והס הביצוע, איכות על דעתו

 ״דיפלומטית״: בהערה תפק
 עם האולם את פתחה ״הבימה
 היטלר צ׳כוב, דברים: שלושה

. . . קומדיה״. ו

מכבי־האש
המועדון את *פתחו

גולדמן נחום מדוע £
 הפוליטיים בחיים משתלב אינו

 השבוע שנתן בראיון בישראל?
 הסביר יריב זיוה לעיתונאית

 במיוחד אוהב לא ״אני גולדמן:
השתייכ לא ומעולם מפלגות,

.מפלגה לשום תי .  נון אני .
 את מקבל ואינני קונפורמיסט

 אחר במקום הרוב.״ החלטת
 הסבר מוזכר כתבה, באותה

 ש־ תופעה, לאותה שלו אחר
 לאחד ניתן המראיינת, לדיברי

 אני מאד, עשיר ״אני ממכריו:
ונ מפוארים בתי־מלון אוהב
ל להיכנס לי למה יפות. שים

פוליטיקה?״

 התלמידינ מועצות לכנס 8י1
 גרמנ צעיר הגיע הבינלאומי

 מפורשז] בכוונה שבא ,22 בן
 בפירסוט ולזכות מיטרד להיות

 שיסולג בטוח כך כל היה הוא
 בכרטיס שהגיע עד מהמדינה,

ה הוועדה מזכיר אחד. לכיוון
 יהודה הכנס, של מארגנת
 אותו להעמיד החליט אראל,

 שהצעיר ואחרי מקומו, על
 יג*ןיל של נאומו באמצע שרק

 והודיע אראל לו קרא אלון,
 מתפרסמים שלנו ״במדינה לו:

ונופ שנילחמים אלה בעיתונים
 מסוגו רעשנים בתעלה. לים
 מודיע אני אותנו• מטרידים לא
ל בעצמך לדאוג שתצטרך לך

 מדינת־ישראל כי חזרה, כרטיס
 אותו.״ לך לספק תיטרח לא

 שביום כך, כדי עד שוכנע פישר
 לאראל פנה הכנס של האחרון
! ״סר״. בתואר:

 שיף חיים המלונאי ££
 סבא. להיות התרגל לא עדיין
 ששת בן נכדו את מציף הוא

ש במתנות, צכיקה החודשים
 ענק, צילום היא בהן האחרונה

 בתי־המלוך בכל שיף תלה אותו
ב מראה הוא למבקרים שלו.

 ומסביר: התמונה את התלהבות
 של הכתר ה ז רואים, ״אתם

שלי." הממלכה
■  הכיבוי על תודה לאות י
 בדיסקוטק השריפה של הזריז

 המקום בעל הזמין עינבר,
מן ד  מב־ תזמורת את זאמק, ז

המחו בפתיחה שתנגן בי־האש,
 — הפעם המועדון. של דשת

מלא. בתשלום

אר נעימה בלתי תקרית ^
 כאשר חגיגי אירוע באותו עה

האדמיניס המנהל של אשתו
 שמואל הבימה של טרטיבי
 יעל עם ניפגשה עימד,

לבו היו שתיהן דרויאנוב.
 — בדיוק תלבושת באותה שות

 תפוח שרוול עם לבנה חולצה
חיי הן שחורה. מכסי וחצאית

 אחת וכל לזו, זו באדיבות כו
אחרת. לפינה בשקט הסתלקה

 הסתיימה, המסיבה כאשר ■
 המקום, את עזבו האורחים ורוב

 למזנון, האורחות אחת ניגשה
 הסנדבי־ כל את במפיות ארזה
 שנישארו, מלוח דג של צ׳ים

ו לארנק, החבילה את הכניסה
הביתה. באדישות הלכה

ה איש של דעתו מה §2
 על אורגד אריה טלוויזיה

ב בטלוויזיה? המיכרזים פרשת
 אמר מהפורשים כמה עם שיחה
מח זו ״היום השבוע: אורגד

 שם נימצאים בחוץ. להיות מאה
למ טובה״. יותר הרבה בחברה

 אורגד נישאר השקפותיו, רות
 ויכוחים אחרי וזאת בפנים,

וממושכים. מרים

ך 1*1*111 ?  לפתיחה לארץ שהגיע איטלקי רקדן הוא 11|
1 1 1 1 1 1 1 1 1  הוא דן״. ב״מלון ״טיפאני״ מועדון של 1

 בארדו, בריג׳יט — לריקוד הקבועה בת-זוגו בזכות בעיקר מפורטם
.משגעת סכסית, ״היא :אומר הוא עליה . שמכ היחידה היא .
יש האיטלקי הרקדן מצא לא בינתיים לאכסטזה.״ אותי ניסה

בגפו. במועדון רוקד והוא שלו, הריקוד לרמת שתתאים ראלית

 עד ארצות״הברית נשיא שהיה מיגיונסון דנדון
 דאגת את לאחרונה עורר 1969 שנת

 אנטוניו בסאן הצבאי בבית״החולים אושפז כאשר ארצות-הברית
 עוד ג׳ונסון קיבל שלו הראשונה התקפת-הלב את מחלת-לב. בשל

 הרופאים כאשר מבית־החולים ג׳ונסון שוחרר השבוע .1955 בשנת
 סובל הוא בסך־הכל לחייו. סכנה ״אין :לו הדואגים את מרגיעים
כשמא חוליו במיטת ג׳ונסון נראה בתמונה פקטוריס." מאנגינה

חוליו. בימי אותו סעדה אשר בירד, ליידי אשתו, נראית חוריו




