
 יויב, זיוח של החסידה עושה מה
ועולם? תינוק מביאה שהיא לאחו

המיוח הפגרה ישיבת ■
האי ניתן בה הכנסת, של דת

 היתה לפיחות, החוקי שור
 שעות שש במיוחד: ארוכה

ה הקריאה בין חלפו תמימות
וה השנייה לקריאה ראשונה

 שהוקדש הזה, בזמן שלישית.
 החוק של מדוקדקת להכנה

 של הכספים ועדת חברי ע״י
 הכנסת חברי שאר היו הכנסת,

 ואי־ היות — לבניין !מרותקים
 מתי מראש לדעת היה אפשר

המליאה. ישיבת תתחדש
 ב־ אותו בילו הח״כים רוב
בהד שוקעים כשהם — .מזנון
 מהכלל יצאה בעייפות. רגה
 מאיר, גולדה הממשלה ראש

ה תום עד לחכות שהתעקשה
לשולח מסביב ריכזה ישיבה,

 חברי תריסר חצי במזנון נה
או והעסיקה בכירים, מפלגה

 לאחר זכרונות. בסיפורי תם
לפ שעות ארבע בן ׳מונולוג

 רוב את הותיר אשר — חות
מעיי מטושטשים לו השומעים

 הממשלה ראש נראתה — פות
ב מרץ ומלאת רעננה עצמה
מפליאה. צורה
 ח״ב סיפר זמן, באותו ■

חש על בדיחה הראל איפר
 הסוברים אנשים של בונם
 הבטחון שירותי שאנשי תמיד

 אחת אשד, אחריהם: רודפים
ב הולכת שהיא יפעם חלמה
 אחריה. רודף זר וגבר רחוב

 במהירות, לברוח מתחילה היא
 אבל — לביתה להגיע מצליחה

 בשארית בעקבותיה. עדיין הזר
 ונכנסת מתפשטת היא כוחותיה
 הזר הגבר כאשר למיטתה.

ב ׳ממלמלת היא אליה, מגיע
ה משיב ז״ עכשיו ״מה : פחד

 ז לדעת יכול אני ״איך גבר:
.׳״שלך החלום זה הרי

 נשאל הפיחות, לאחר ■
 (גח״ל) קרמרמן יוסף ח״כ

 של חתנו שהוא עתיר״ההון,
יע החרותניקי הספנות איש
 עמיתיו על־ידי מרידוד, קב

 או הרווחת ״ובכן, התפרנים:
 ״עוד קרמרמן: השיב ?״ הפסדת

 שבתחילה חושב אני יודע. לא
ארוויח.״ ואח״כ אפסיד,
 עוד שהפסיק, אחד ■
ב לשבת שנה, עשרים לפני

 לשעבר הח״כ הוא כנסת,
החבר פעילותו קוק. הילל

 כאשר בדיוק — התקרה לעבר
 היריקה לכיתה. המורה נכנס

 על נחת ■והמטח — פיספסה
מ כתוצאה הדור. ׳מחנך ראש
 סולק הלקוי, קליעתו כושר
 היה בכלל מבית־הספר. יוכטי

המפור אחד יוכטי של מחזורו
חבריו בין בבית־הספר: סמים

 כיום אלדורוטי, צבי -
ה העמק. מגדל מועצת ראש

 זלצמן, ציפורה פסנתרנית
 הידוע הפסנתרן של אשתו

 משפחה וקרובת ורדי אריה
 זלצ־ פנינה הפסנתרנית של
 צדוק והחקיין־הבדרן מן

 את מחקה היה שכאשר סביר,
ל זרים יכלו לאנגלית, המורה
זו בשפה שולט שהוא הישבע

 אינו כי ידעו חבריו ורק —
אנגלית. מלח מבין

הצטמ לא זאת, לעומת תית,
 אשר קוק, כך. בגלל צמה
מ משהות כשנתיים לפגי יחזר

מ התפרסם בארד,״ב, מושכת
ה המסיבות מעורכי כאחד אז

 האחרונה בישראל. פעילים
 נערכה מסיבותיו בשרשרת

 בווילה האחרון, השישי ביום
 בה, היתד. שמריהו. בכפר שלו

 תערובת הילל, אצל כרגיל
 ובורגנות. בוהמה של חברתית

הפ זו, חוגגת שתערובת אלא
 מהר התפרקה כרגיל, שלא עם
ש זו :אחרת ■מסיבה בגלל —

 עמליה הגלריה בעלת ערכה
 של נישואיה לכבוד ארגל
ה והשחקנית הזוהר נערת

 עמליה, נאמן. כרכה נודעת
 בעלה ואת ברכה את שהכירה
 השניים שהו כאשר המיועד
 כי בזמנו לה הבטיחה בפרס,
לא חתונה מסיבת לה תערוך

לארץ. שתגיע חר
בר הכריזה במסיבה, ■
 יהיה שזה רוצה ״אני כה:
 עם מתחתנת לא שאני ברור
ה ומכוער.״ זקן פרסי איזה

 עודד ביניהם — מוזמנים
 דוליצקיה, ליה תאומי,

 גור אילנה הזוהר ונערות
 שנוכחו לאחר — קפלן ועדי

 בפרסי המדובר אין אכן כי
 ברובם החליטו ומכוער, זקן
 חובתם, את מילאו בזאת כי

 ובאין אחד, אחד להתחמק החלו
 הנוראי החום הסיבה: רואה.
 שלא היחידה בדירה. ששרר

בר כמובן היתד, לברוח, יכלה
פת שמצאה עצמה, נאמן כה
 פשוט היא למצב: אחר רון

הספה. על נרדמה
 הציגה ■מסיבה, באותה ■

 חידה: יריד זיוה הטוראית
ש לאחר לחסידה, קורה ״׳מה
 לעולם?״ תינוק מביאה היא
 נאלצה וזיוה ידע, לא אחד אף

מת ״היא :התשובה את לספק
למכנסיים״. וחוזרת קפלת
 נוספת גדולה מסיבה ■

 בביתו כן, לפני יום התקיימה,
 גת, משה המצליח הצייר של

 שני של לאור הוצאתם לרגל
 ב־ אבל שלו. חדשים אלבומים

ציו לא עמדו השמחה ■מרכז
 :ספציפית אנשים. אם כי רים,
 נתן אייכי :אנשים שני

הס כידוע, ינוקא. ומשה
 את לחסל וינוקא אייבי כימו
 בה בבוררות, ביניהם הריב

 לשלם המפסיד הצד יתחייב
משות־ ארוחה עבור ל״י 1000

המילטוו ,גיורג
הא הנשיא בת ג׳ונסון, לינדה של הארוס שחיה

 רוצה אחת אהבות. בשתי הסתבך הקודם, מריקאי
השניה. עם להתחתן רוצה והוא עימו, להתחתן

 36ה״ בת אלמנתו (מימין), רודין אודיל האחת,
 ״אני :הצהירה רובירוזה, פורפיריו הפלייבוי של

״לו להינשא ורוצה אותו אוהבת  הצעיר אולם !
 עם דווקא בריביירה חופשתו את מבלה היפה

אלנה. מארה״ב דוגמנית־הצילום :(למעלה) אחרת

 יכלו גנובה, סחורה למכירת
 ידידיהם הם מי השבוע לגלות

 אותם זנחו שלא האמיתיים,
ל לנדאו אלי בין צרה. בעת
 האלוף המרכז, פיקוד אלוף בין

 זאבי, (״גאנדי״) רחבעם
 לא איבה. שנים מזה שררה

 דיברו לא ואלי שגאנדי רק
 של מעצרו אחרי זה, עם זה

הבו בין גאנדי היה לנדאו,
 של לאשתו שטילפנו דדים
עזרתם. את לה והציעו אלי

 שבועות מספר מזה 1
 מנהל תורג׳מן, מרקו נראה

כ בתל־אביב הקינגס ׳מועדון
 מגזע ענק בכלב מלווה שהוא

מרא בעצם המפחיד גדול, דני
 רק אליו. הקרב כל את הו

 נלווה שהכלב יודעים מעטים
ולאו־ ברירה, בלית ימרקו אל

 מרקו של חיבתו בשל דווקא
ב מביקוריו באחד לכלבים.

 של בביתו מרקו ביקר אילת,
ה סחה (״בוסי״) בוסתנאי

 הכלב. את אצלו וראה ידוע,
 למראה בנימוס העיר מרקו

 מאוד. נחמד כלב ״זד, הכלב:
 כזה.״ כלב רוצה הייתי אני גם

 ייודע ״אתה מייד: אמר בוסי
 למרקו הכלב.״ את קח — מה
וב לבוסי לסרב נעים היד, לא

 רק לקבלו. הסכים מאולץ חיוך
 הכלב, עם לעזוב שעמד לפני
 לך יעלה ״זה בוסי: לו העיר

 ששילמתי המחיר ל״י, 500 רק
 היד, יכול לא שוב בעצמי.״

מ שכמה למרות לסגת, מרקו
 אותו לחלץ לו הציעו חבריו

להע רצה לא הוא מהתסבוכת.
 ל״י 500 שילם בוסי, את ליב
 לתל־ אותו ולקח הכלב בעד

אביב.

ב המשתתפים אחד ■
בטל השלישית השעה תוכנית
 אודות שבועיים, לפני וויזיה,

אפ ד״ר היד, העממית, סין
 שרבות יוכטמן, (יוכטי) רים

ל לקלוע הצליחו מהגדרותיו
 שלו ותיקים ידידים הבעיה. לב

 בסיפור הופעתו, עם נזכרו,
 שלו, אחרת קליעה אודות

סי אותו לפי פחיות: מוצלחת
 תלמיד אז יוכטי, הרביץ פור,

 ב־ לדוגמא היסודי בבית־הספר
רחוקת־טוו׳ח יריקה תל־אביב,

 את שנטש ינוקא, ■
לטו תל־אביב של חיי־הלילה

 מזה מנהל אילת, של אלד, בת
 הדיסקוטק את חודשים מספר
בו מאז הפורח באילת, נפטון

 ידעה לא שאילת בממדים או
 עולה שבועיים מדי אבל אותם.
יו קריר אוויר לשאוף ינוקא

מביקו באחד בתל־אביב. תר
 בעל אותו תפס האחרונים, ריו

ינו נוהג היד, לשם המכבסה,
 לכביסה, בגדיו את למסור קא

 שהוא חוב להחזיר ממנו ביקש
 החוב, את ״תחזיר לו. חייב

 המכבסה, בעל התחנן בחייך,״
יל חמישה לפרנס צריך ״אני
 רוצח אתה איך קטנים. דים

ובמ־ בו ?״ זה את אעשה שאני הנו ״כריסטי״ להקת מייסדנריסטי ג׳
 לפני לארץ בא מאנגליה, דעת

 לו. נזדמן לא הדבר אך ״שיער״, במחאזמר לבקר וביקש שנה חצי
 לבקר ביקש ושוב להקתו, עם יחד נוסף, לביקור בא שעבר בשבוע

 הלהקה הגיעה בערב הבמה. מן בינתיים ירד שזה אלא ב״שיער״,
 במקום המופיעה הזמרת כי להפתעתה גילתה לבאר, וירדה למלונה

 במקום נמצאים ושבמקרח ״שיער״, כוכבת אנקורי, מרגלית היא
 של בן־לווייתה שושן, גבי המחאזמר: של אחרים כוכבים שני גם

 משוות כריסטי :בתמונה בנפרד. שם שביקר פיק, וצביקה מרגלית,
פורסמו. לא הבדיקה תוצאות פיק. של זה עם שערותיה אורך את

יהו ואביו, (מימיו) אפרוני אריאלהאנוונים שני
 את כמעט משחקים אפרוני, דה

 אב הם בסרט וקרסו״. ״כץ החדשה, הקולנועית בקומדיה עצמם
 ״בחיים לוין). (ציפי חתיכה אותה של חסדיה על הרבים ובנו,
אפרוני־האב. אמר חתיכה,״ באותה להתעניין לנו נזדמן לא עוד

 עור־ ע״י שנבחר, הבורר פת.
אמ — השניים של כי־הדין

ו אייבי) (מצד זכרוני נון
ינו (מצד מרינסקי אריה

כ כבורר. בגת בחרו — קא)
 לזמן גת החליט ראשון, צעד
ב שערך. למסיבה השניים את

 וינוקא אייבי הגיעו לא מסיבה
 אבל — ביניהם שיחה לכלל
 נוצר: זאת בכל מסויים קשר

ה את בעצמו שבישל אייבי,
 במסיבה, שהוגש ההודי אוכל
ינו עבור מיוחדת צליחת הכין
וה הבורר מכבוד וביקש קא,

אליו. אותה להעביר מארח

 ״מה ינוקא: ליו השיב קום,
מהם!״ אחד תהרוג הבעיה?

 ידיד הוא אמיתי ״ידיד 0
ה הפתגם אומר צרה,״ בעת

 הכתב של משפחתו בני אנגלי.
 לני אלי מעריב, של הצבאי
בתיווך כחשוד שנעצר דאו,

1774 הזה העולם16


