
 דו׳׳ח השוטרת רשמה לא למה
אנשינו? כניסה באיו שנסע העיר לראש

במ שפורסמה הידיןה 0
 ןל טייס בשבועון מעבר כון

 בבית מנערכה־כביכול הפגימה
ע תל־אביב עיריית ראמ ש הו  י

 בחרה־כביכול בה רבינוביץ,
 ספיר פנחס את מפא״י הנהגת

 מאיר, גולדה של כיורשה
ההכ הכחשות. של גל עוררה

 זו היתה מכולם המשכנעת חשה
 העבידה, צמרת מאנשי אחד של

נערכת היתד, ״אילו שאמר:
 היתר, לא היא כזאת, ישיבה
 רבי- של בביתו מעולם נערכת
 בבית אין לרבינוביץ נוביץ.
הנ לרבע אפילו כיסאות מספיק

עי ראש ואומנם, מפא״י.״ הגת
 בדירה מתגורר תל־אביב ריית

בר עובדים במעונות צנועה
 פשוט ריהוט בעלת מאנה, חוב

 מועט מספר רק הכולל ביותר,
הישי נערכה אילו כיסאות. של
 בה הנוכחים היו בביתו, בה

לעמוד. צריכים

מפ חברי לפני בנאום 0;
 בלי- השר נשאל העבודה, לגת
ה על גלילי, ישראל תיק

 ״יש הממשלה. מישיבות הדלפות
ל צריכים לא שהמצרים דברים
או לפרסם צריך לא לכן דעת,
 ועדת יו״ר גלילי. השיב תם,״
 דוד לשעבר והביטחון החוץ

 מיל־ גלילי, ליד שישב הכהן,
 הם שהמצרים יחשבו ״שלא מל:

מאיתנו.״ מטומטמים יותר

 הליברלית המפלגה יו״ר 0
 הסתיר לא ספיר, יוסף ח״כ
 שנכתבו הדברים על רוגזו את

צמ נגד האופוזיציונית בחוברת
נמ מוציאה שעם המפלגה, רת
 ביחוד סרלין. 1יוםף ח״כ נה

בחו מקטע ספיר התרגז
 ספיר בין ההבדל כי שאמר ברת
שהא בכך, הוא אלוהים לבין
 ״מי ממנו. יותר צנוע חרון

 אידיוט,״ הוא זו בדיחה שייצר
ב דיון של בעיצומו ספיר אמר

לעומ קרא הליברלים. הנהלת
ש בלשונך, ״היזהר סרלין: תו
 סארטר אמר בדיוק זה את כן
אי סארטר ״אז דה־גול." על

 אותו במהלך ספיר. השיב דיוט,״
 החוברת את ספיר כינה דיון

״חלאה!״ ומפרסמיה:

 ה־ אם סרלין כשנשאל 0
 הוא ספיר לבין בינו סיכסוך

 ״מצידי השיב: אישי, רקע על
מח פשוט זוהי כן. מצידו לא,

 ה־ ״מחלת מחלה? איזה לה.״
סרליניזם.״

עצ האחרון שבת ביום 0
 שנכנסה מכונית שוטרת רה

 מרחובות באחד כניסה באין
רו לא אתה ״אדוני, גבעתיים.

 כניסה?״ אין שלט שיש אה
ה נהג את השוטרת שאלה

 אבל שוטרת, לי ״סילחי מכונית.
ל ממהר ואני העיר ראש אני

 השיב דחופה,״ בחירות ישיבת
 ראש אלא היה שלא הנהג לה

 קרייז־ קוכה גבעתיים עיריית
ב התחשבה השוטרת מן.

 לראש דו״ח רשמה ולא ישיבה
העיר.

 עיריית מועצת בישיבת 0
 השבוע, שהתקיימה ירושלים

 מנחם ח״כ המועצה חבר תבע
ש רו המחז הצגת על לאסור פ

 לו השיב בירושלים. שיער מר
 ״אם קולק: תדי העיר ראש
 שיער את יציגו שלא רוצה אתה

 את תקנו שלא מדוע בירושלים,
 מי־ את שקניתם כפי ההצגה

המכוניות?״ רוץ

 של הנדד
אבידן דוד
■  האחרון הרביעי ביום י
 קינגס הלילה במועדון נערכה
״ל שמח. אבל מסיבת קלאב,

הי מיקירתנו פרידתנו רגל  ר
 בהזמנות. שנכתב כפי נתן,״

 לביא אריק פתח המסיבה את
ש בבד עטופים נרות שהדליק

 קדיש אמר פנאי חיים חור.
 זכרונות העלה גאון ויהורם

 בנאי יוסי רוזי. של מעברה
וגב־ מעיניו הדמעות את ניגב

נ ^ | ך  רקע שימשה שדמותו כובע) בלי (במרכז, 1ך
ה לשחקני לייעץ הוזמן ״קזבלן״, למחזמר ■■*■ן י

 ממנו ביקשו השחקנים ראניון. דיימון של הגברים״ ״עיר מחזמר
 ההצגה. על דיעה ושיחווה הסוערים נעוריו ימי על להם שיספר

 כשיורים ״כי ההצגה. אחרי דהאן אמר חנטריש,״ סתם ״זה
 על אפילו יורים, כשאתם רציני. דבר זה צוחקים. לא בחיים,
״תצחקו אל הבמה, הגברים.״ ״עיר וצוות דהאן בתמונה: !

 שהכלב בעוד ״גורקי". מגזע שלה הכלבים עם צרות לה רמו
 המלכה, ללכת. שרי הכלב רצה לא בעיות, בלי עימה הלן ויסקי

 כסף, צלחות מתוך יאכלו עליה האהובים שהכלבים לכך הדואגת
לבסוף. שהסכים שרי, של ליבו אל ודיברה רבה סבלנות גילתה

ל הפסק. בלי שתה כנאי די
 ושאל: למקום שבא מיקרי אורח
ה הסבירו מתה?״ רוזי ״מה?

 התחתנה רק היא שלא. נוכחים
הא לריקוד בית־ספר מנהל עם
 היא איתו רוכינשטיין, רי

ה כשביקשו בניו־יורק. גרה
 רו־ של לשעבר מבעלה אבלים

 גם שיגיד נתן, אייכי זי,
 אייבי: השיב מילים, כמה הוא
 אני ממני. רוצים אתם ״מה

פ מהמסיבה. בכלל ידעתי לא
 אני כוסית. לשתות נכנסתי שוט

אותי.״ עזבו פה. במיקרה

בנ חיים של דעתו ומה 0׳
 נראה ״הוא נתן? אייבי על אי
 ימות הוא ליום. מיום ר צע

שלוש.״ בגיל

 השבוע שערכה למסיבה 0!
באו לתיאטרון החוג תלמידת

ה דינה תל־אביב, ניברסיטת
מהמר שניים גם הוזמנו צפי,

תאו עודד השחקן בחוג: צים
ת ועורך מי מו  ובדים בי

תאו של ליבו כטוב עוז. אפי
 להרשים ניסה הוא בוויסקי, מי
טלפטיים, בתעלולים תלמידיו את

ל1|1 | את קיבלה היא אדאמו, סלבטרו הזמר נעוריה ידיד עם התחתנה )23( דורנט שניקול אחרי שעות 24 1?
| # | | / 111 | # | | היה לא שאדאמו מסתבר אך איתך." שהתחתן משוגע סלבטורח מכוערת. ״את הראשון: האנונימי המכתב \

 אותה הסתיר בעלה אבל פוני, בתסרוקת שלה הפרופיל על לחפות ניקול ניסתה רב זמן להריונה. הרביעי בחודש היתה ניקול משוגע:
 עצם לקחו המנתחים סנטרה. את ומילאה אפה את שינתה למרפאת״יופי, נכנסה היא מהבדידות, לצאת כדי שלו. בוילה התינוק ואת

ממגי.״ אותה יקחו שלא יפה, מדי יותר אותה תעשו ״על למנתחים: אמר הסיציליאני אדאמו ללסת. מתחת אותו ושתלו מהמותניים

 היו ליבו שגם עוז, אבי אך
 קילק? וויסקי, אותו בגלל טוב
 גי פשוט הוא ההצגה. את לו
 שי הטריקים את לנוכחים לה

תאומי.
— 1 השמיע מסיבה באותה 0

 מ ״הא׳ מפוצץ: משפט תאומי
ילד.ץ להיות זה — השחקן של

 מס! מדוע שהתפלא ולמי 0
 בן דקות חמש כל תאומי תכל

אמ ״אשתי הסביר: הוא שעון,
 בי וחצי באחת להיות לי ידי

 מאחק לדייק.״ מוכרח ואני בית
 נש־ן החדר של החשוכות הפינות

״פחדן!״ לחישה: מעה

 ש■! אכוטפול, ז׳אק 0:
 בהחזקת כחשוד בשעתו נעצר
 אפו־! אלי אחיו אם יחד נשק,

 לאחר| ממעצרו שוחרר טכי׳ל,
 ה^ הדבר בכלא. אחיו מות

 ש̂י אחרי ז׳אק שעשה ראשון
 שלו מחדש פתיחתה הוא חרורו

 אחיו! בבעלות שהיתה המסעדה
 למאכלים! מארקש מסעדת —

 הפתיחה לערב אפריקאיים. צפון
 סיי״| חשבונו על הזמין הוא
חיל־האוויר. של שלימה סת

 מעריב מערכת חבר 0
 מלכים עם מתעסק הון שאול
 בימים מילדותו. עוד ומלכות

 גם שהוא שאול, הצליח אלה
 ושחמטאי השכלתו לפי משפטן

 ישן: חלום להגשים תחביבו, לפי
 המלך!, יחי מת, המלך ספרו

אולימ כל תולדות את הסוקר
הוא בשמחט, הסטודנטים פיאדות

הארמוני
ח שהפיקה בתוכנית וויזיה

 ״,2 מספר ״לול ״הגר״, ברת
ו בעיתון עליו ״כתבו בשיר
 שהוא ידע לא בכלל הוא

שכת האיש בתפקיד כזה״,
ה שיסל, צבי היה עליו, בו

 של האדמיניסטרטיבי מנהל
כמ האיפור שאחרי ״הגר״

עצמו. את הכיר ולא עט

 אי- אור שראה מסוגו הראשון
פעם.

 המשורר נשאל כאשר 0:
 סטודנט על־ידי אכידן דוד

 סירטו הקרנת לאחר ירושלמי,
מ שבקאמפוס, וייז באולם מין
או העריכה בעת חתך לא דוע
 בו קטע־אמבטיה־משותפת תי

 למשך מבצבץ אברו קצה נראה
ה הקצף, מתוך חלקיקי־שניות

 פעם חתכו נדר. ״נדרתי שיבו
יחתכו.״ לא יותר — אחת

 שפירסם במודעות אגב, 0
לי עם נישואיו לרגל אכידן

ה בין כתוב היה סיגל, לי
 (ולד,מ־ למחאות ״המען שאר:

 תל- ,11 שמשון רחוב חאות):
אביב.״


