
 השחקן מגלה ״התלוווה״■ לצלילי
ש<ם1אאחוריו את גולה אליוט הנודע האמריקאי

 סיטי במכסיקו ערכה אותה עיתונאים מסיבת אחרי עצמה, על
 של הסכס״אפיל ״את הרום״: ״מבריחי הסרט הסרטת לרגל

א לכן וולש," רחל של לזה להשוות אי־אפשר בריג׳יט  שותה ״הי
 להצטלם, ב.ב. סירגה שכאשר היה מזה גרוע אך קוזקית.״ כמו

הכת ציינו מסודרת. לא כשהיא המאוכזבים הצלמים אותה צילמו
\״ כזאת פיגורה עם להצטלם רוצה לא שהיא פלא ״אין : בים

■  תוכניות את בהציגו :
 יד השר הפליג משרד־העבודה,

ו הסעד לענייני אלמוגי סף
 שר־ סגן העיר הבריאות. לענייני

 :שערי יהודה התיירות
 של התפקידים את סוחב ״הוא

 ויל,טור ושל חזגי מיכאל
!״שם־טוב

 חבר- היה עדין פחות ■
 שענה הרינג, 3זא הכנסת

 חברי־ של קריאות־הביניים על
 כ־ במילים נאומו, בעת הכנסת

 שיסע כאשר למשל, דורבנות.
 אדיעד, נסים ל״ע ח״כ אותו
 ״תפסיק :ברוגז הרינג הגיב

״הזה הקוקוריקו עם  כששי־ !
 מנחם חרות ח״ב אותו סע

 מסד נושא על בשאלה ידיד,
 צריך ״אני :הרינג הגיב יים,

רו שאתה מה על לך לענות
ה על אותי תשאל תיכף ? צה

 לא מה, משום ?״ שלך דודה
בפרוטו ההערות שתי נכללו
קול.

 לח״כ היה ביש מזל ■]
 היה נחושתן. יעקב גח״ל
 י יום ישיבת את לפתוח עליו

 חולי־ מצב על בהצעת־חוק ד׳
נמ לא היעודה, בשעה הרוח.

 חב־ הישיבה, יו״ר באולם. צא
המ צימרמן, צכי רו־לסיעה

ה את פחח דקות, כמה תין
 מפסיק הוא כי והודיע ישיבה,

 לא שהנואם מפני מייד, אותה
 לא הישיבה בהתחדש גם הופיע.

 עבר היו״ר נחושתן. עדיין הגיע
 נחושתן וכשהגיע הבא, לנושא
 שר־ כי לדעת נוכח לבסוף

הסתלק. כבר הבריאות
 היותר הידידים אחד !■

העי הוא ישראל של מביכים
 אל" ג׳וזף האמריקאי תונאי
 של נלהב חסיד שהוא סופ,

 ל־ והרגיל ויאט־נאם, מלחמת
 תיחרב שארצות־הברית הינבא

המפוק עצותיו יתקבלו לא אם
א פגש מכבר לא פקות. ב  א
 :לו העיר אלסופ, את אכן
 מנבא אתה שנה עשרים ״כבר

ש הנבואה אם העולם. לחורבן
 למחרת לך אגיד תתגשם, לך

״שצדקת היום !
■  שלום הסכם יחתם מתי ;

ה ? ומדינות־ערב ישראל בין
 הנם הישראלי אסטרולוג
 ה־ ״בין :מתי יודע צווייגר,

 תחתום השנה, ביוני 20ל־ 16
אר־ עם הסכם־שלום על ישראל

 יתחיל מכך כתוצאה צות־ערב.
הכבו מהשטחים לסגת צה״ל
ה השתלשלות את גם שים.״

 ״החל : צווייגר חוזה מאורעות
 המשא־ יתחיל באפריל 18—15ב־

 ישראל בין מעשי באופן ומתן
ב 20ה־ בסביבות אך ומצריים.

 בגלל פנימי, משבר יהיה מרס
 שלא החוגים של התנגדותם

מתי גם תיתכן נסיגה. רוצים
ב ומצריים ישראל בין חות

אפש גם אז קיימת זה. תאריך
 מוגבלת. צבאית פעילות של רות

 הפגישה תתקיים ליוני בתשיעי
 ו־ ישראל נציגי בין הראשונה

ה הנציג (כנראה ארצות־ערב
 לא מצריים עם ההסכם מצרי).

 ב־ ולא האו״ם במסגרת יהיה
 אלא המעצמות, ארבע מיסגרת
ה שתי בין מהמגעים כתוצאה

מדינות.״
■ רין בן האני ! שקרא חו

 גבי מעל כנין מנחם ח״כ
 בראש פגע בריסל, ועידת בימת

 וידיאם ד״ר הנשיאים מועדון
 : השבוע וקסלר הגיב ר. וקפל

 בגין, של הראוותנית ״הכרזתו
 עלבון היא — חורין,׳ בן ,אני

ש לומר, ביקש הוא מה צורב.
 האמריקאיים, היהודים אנחנו,

חורין?״ בני איננו

 האחרים דבריו על גם ■
 של גירושו בפרשת בגין של

 מוועידת כהנא מאיר הרב
 לומר: מה לוקסלר היה בריסל,

 הרטוריקה בשטף נסחף ״בגין
 לנגד ראה הוא שלו. הדמגוגית

 הפוליטי הרווח את רק עיניו
השערו מן לו שיצמח המיידי

ביוד שיקר בגין בישראל. רייה
 ב־ זאת לו אמרתי ואני עין

מת בכלל, וקסלר• אמד אזניו,״
דע כי וקסלר של מדבריו ברר

 לא היא ישראל מנהיגי על תו
בישר לכם ״יש :טובה כל־כך

אידיו פוליטיקאים כמה אל
״ ם...  וקסלר השבוע אמר טי

עיתונאי. בראיון

 טיפול התוכנית מסמר ■
 זיוה שוב היתד, ברדיו שורש

 המתאר במערכון הפעם יריס,
ה ובחורה, בחור בין דו־שיח

ב הרפתקותיהם את מתארים
 יחסי־ כגון המתירנית, חברה

 בשלישייה, אורגייה פר, עם מין
ה ועוד. הומו־סקסואלי, מגע

 מספרת כאשר נפסקת מתירנות
סועד סגן־אלוף שראתה הבחורה

מת הבחור בלונדית. בחברת
חי את להפסיק ודורש קומם

 זה למערכון צה״ל. שם לול
 כתבה יריב :היתולי עבר יש

 אחרונות, יריעות בשביל אותו
 פסלוהו, העיתון עורכי אבל
 צה״ל. כבוד על לשמור כדי

כ הם ישראל ששידורי מסתבר
 ה- מאשר יותר ליברליים יום

השמרני. צהרון

■  אד* המפורסם השחקן |
ט ד יו ד בג מכל מתפשט גו
 עולה לקהל, אחוריו מפנה דיו,
 קירות את וצובע סולם על

ל זה כל — החדשה דירתו
ה הלאומי ההימנון של צליליו

 הסצינה את התקווה. ישראלי
 הישראלי הצנזור יראה הזאת

הבמאי של האחרון בסרטו
ט ר א טו רג, ס ב מוב רוזנ

 שבכיכובו זבוב), עם (מתחרז
 לוודאי קרוב גולד. אליוט של

לח יוכל לא הישראלי שהקהל
מספ בגלל — זו בסצנה זות
 כאן יש הכל, אחרי הצנזור. רי

ידידותית. במדינה פגיעה

 אחרונות יריעות לכתבת ■
ה אד פי יו ש ר־  דרכים יש ה

 במקום חומר. להשגת משלה
ש העיתונאים למסיבת לחכות
ה לאסטרונאווט להערך עמדה

ם האורח אמריקאי מ י י  מרך ג׳
ט, י ו ו  טרמפ ביקשה היא די

 לקבלו שבאו הטכניון מאנשי
ב אישי בראיון זכתה בלוד,
 כאשר לחיפה. הנסיעה משך

 הפנים לקבלת הפמליה הגיעה
והמצ לאווירונאוטיקה בפקולטה

 האורח, פני מול הבזיקו למות
ה בקרב להיעלם יואלה מיהרה

 לעזור יכולה אני ״האם קהל.
על באנגלית אליה פנתה לך?״  י
 חיל של הראשונה הטייסת רום

 אני ״תודה, הישראלי. האוויר
 ב־ העיתונאית ענתה מסתדרת,״

 גברת שאת ״חשבתי עיברית.
יעל. השיבה מק־דיוויט,״

 החדש הדור של מיפגש !■
ה התקיים תיקשורת, אנשי של

 ביום זה היה בירושלים. שבוע
רון של השני הולדתה  ריי־ ש

ד העיתונאי של בתו כר, ג
ן ר. עו כ העיתו הרדיו, ריי
 בשטח. בלטו והטלוויזיה, נות

ם ן חיי כי ה תינוקו בחברת י
ץ דן פעוט, ל  ילדיו, ושני שי

ק ח צ ה י ע בחברת הוא גם רו

ה ? לא מי בקיצור, ילדיו, שני
 עד מנוחות. מי על התנהל כל

 יבין. חיים את ראתה ששרון
 ״למה : וצעקה בבכי פרצה היא
הטלווי של מהארגז יצא הוא

סוכ שלוש אחרי רק ?״ זיה
 להרגיע הצליחו מקל, על ריות

 שאחרי לה והבטיחו שרון את
 יבין חיים יחזור היום־הולדת

הארגז. לתוך

ם י נ ט ק ה
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