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 בשלילה נענה אולם למישלחת,
 לנפח רוצים אין כי לו והוסבר
 אולם ההוצאות. את זו בשעה
 משכנע, נימוק הביא כרמל

 כרטים־הטיסה ״בשביל :באומרו
 לשלם.״ צריכים לא אתם שלי

 כיושב־ משמש כרמל ואומנם,
 אל־על, של המנהלים חבר ראש
 כרטיסי- עבור משלם ואינו

שלו. הטיסה

ב הגיעה מפתה הצעד, £$
 שר־ של ללישכתו שעבר שבוע

 בעלת קול. ששה התיירות
 תל־אביבית מורה היא ההצעה

 קצנלסון, מרים לאנגלית,
 ראתה כי לקול כתבה אשר
 בטלוויזיה, באנגלית מדבר אותו
ל שנערכה קבלת־הפנים בעת

 מועמדי שני בין השבוע בסוף
 מזכיר לתפקיד העבודה מיפלגת

 שחל משה ח״כ בחיפה, המחוז
 אגמי. אורי האחר, והמועמד

 שיחות מאות ערכו השניים
ה מרכז חברי בין טלפוניות

 להצביע לבקשם כדי מחוז,
 שבימעט עד והצטרדו ״עבורי,״

 עניין יותר. לדבר יכלו לא
 לבדיחה להיות הפך הצרידות
 הסתבר כאשר בחיפה, של,ממש

צרו הפכו אנשים שני עוד כי
 שנערכו הבחירות, בגלל דים

 האחד האחרון. הראשון ביום
 משה ח״כ הקואליציה יו״ר הוא

 והאחר שחל, מתומכי ורטמן,
 יוסך* חיפה עיריית ראש הוא

 כל את שהטיל מי אלמוגי,
כי מסתבר אגמי. עבור מישקלו

 הצלמים אחד של בנו צעיר, צלם אגור, אלכםהאגורים
 תערוכה בפתיחת אגור, יעקב בארץ, הוותיקים

 בתמונה נראה הצעיר אגור בתל־אביב. התיאטרון במועדון מצילומיו
לירות. 200ב־ מצילומיו אחד כל מוכר הוא הוריו. עם יחד

 החלה תעשיית־הבדיחות 1!
 ביקורו עם הקצב במלוא לעבוד

ק הממשלה ראש של ח צ  י
ץ  אחת בארצות־הברית. רב

 הצהרתו בעיקבות באה הבדיחות
הנסי ערב בטלוויזיה רביו של
 אחת בעייה לו יש כי עה,

 הוא אם יודע הוא אין שעליה
 בבית ״הריקוד להתגבר: יוכל

יודע לא שאני משום הלבן,

 כי אומרת, הבדיחה לרקוד.״
 היה רבין ־של הקניות ברשימת

 בעזרתו שילמד כדי חליל, גם
לרקוד.

 מספרת אחרת בדיחה 0
תוד רבין של שומרי־הראש כי

 לשמור הנסיעה לפני עוד רכו
 כדי היטב, ראש־המסשלר, על

 בבית- מחדרו יסתלק שלא
 בר־ לאיזה ללכת כדי המלון,

 דרשה שם להרביץ מיצווה,
 בהזדמנות כסף קצת ולהרוויח

זו. חגיגית
 ה״כ לשעבר, שר־החוץ 0
 בבעייה נתקל אבן, אבא

■כלב־ד,שעשועים בלתי־רגילה.
 ומישרד־ד,בריאות ילד, נשך ישלו
 להסגר יוכנס הכלב כי דרש
 להיות כדי ימים, עשרה משך
 בכלבת. חולה הוא שאין בטוח
 למחנה אחר־כבוד הועבר הכלב
 רמלה. העיר ליד לכלבים, הסגר

 אשתו הגיעה ימים עשרה כעבור
 למחנה- אבן סדזי אבן, של

 את חזרה לקבל כדי ההסגר
 הוא כמה כשראתה אולם כלבה,

 עשרה לאחר ומוזנח מלוכלך
 עליו, ויתרה במיכלאה, הימים
חזרה. אותו לקחת סירבה

 של הסיום ערב מארגני 0!
י א על״שם הפסנתרנים תחרות

 ■נדהמו רוניינשטיין, תור
 המדינה, נשיא את לראות

 מגיע כשהוא קציר, אפריים
 לפני דקות עשרים לאירוע
 אחד בהזמנה. הנקובה השעה
 למארגנים, סיפר הנשיא ממלווי

 לנשיא, חברה לארח שמיהרו
 לנשיא שהיתר, התקלה מאז כי

 בקיסריה, הישראלי בפסטיבל
 אליו מקום לכל מקדים הוא
ה הואשם כזכור מוזמן. הוא

 לקונצרט איחורו שבגלל נשיא,
 קיסריה, פסטיבל של הפתיחה

 איש 3000 בן קהל צריך היה
 לתחילת עד כשעה להמתין

הקונצרט.
 תחרות של ערב אותו 0!

 לבעיות גרם רובינשטיין, ארתור
 אלא המדינה, לנשיא רק לא
הצבאית השידור לתחנת אף

 ואישה, גבר בתוכנית צה׳׳ל. גלי
ל רווק פאר מני משדך בה

 מבטיחה האתר׳ גלי על רווקה
או למופע כרטיסים זוג התחנה

ה אורח המשתדכים. יבחרו תו
 החמישי ביום שנערכה ד,תוכנית
 לשם שענה צעיר היה האחרון

 אחת עם יחד החליט אשר משה,
 הם כי לו, שטילפנה הנערות
ורוצים פסנתר, נגינת אוהבים

 של הסיום ערב את לשמוע
 לפנות שלוש בשעה התחרות.

 מסתיימת בה השעה בוקר,
 לכתב פאר מני טילפן התוכנית,

 רפי בירושלים, צה״ל גלי יומן
 מוקדם לצאת ממנו ■וביקש מן,

ול כרטיסים למישרד בבוקר
כרטיסים צמד מחיר בכל השיג

 רבים מאמצים לאחר רק למופע.
 כרטיסים, שני להשיג מן הצליח
 ולהודיע לירות, 80 של במחיר

בסדר. הכל בי למני
 נראה פאר מני אגב, 0

 להסביר מתאמץ כשהוא השבוע
היהו המגבית ממנהיגי לשניים

 מה בארץ, עתה המבקרים דית
 לישראל העלייה בין ההבדל

 העלייה לבין ישנים מייספר לפני
 יהודים ״פעם :מני טען כיום.

 בחו״ל ממונם את משאירים היו
 היום בישראל. להיקבר ועולים

ושול בחו״ל נשארים היהודים
ב להיקבר ממונם את חים

ישראל.״
 יצאו בהולים מיברקים 0!

לשג בירושלים ממישרד־החוץ
 ובניו־ בלונדון ישראל רירויות

 שר־החוץ של צאתו ערב יורק,
 האומות לעצרת אלון יגאל

 דרש אלון השבוע. המאוחדות
להז לא מהשגרירויות בתוקף

 ממלונות באחד חדרים לו מין
 וזול. פשוט במלון אלא הפאר,
 בערב יתגורר, אלון ואמנם,
 בלונדון, יבלה אותו היחיד
ואילו במלון

ב ■מחפשים עדיין בניו־יורק
 ונקי.״ טוב ״זול, מלון שבילו

 היחידים המלווים שני אגב,
 רעייתו יהיו זו בנסיעה אלון של

 חיים האישי ועוזרו רות,
כראון.
 הפרלמנטרית המישלחת 0

 ביפן למסע השבוע היוצאת
 ברגע גדלה הרחוק, ובמיזרח
 אחד. חבר־כנסת בעוד האחרון

 ביניהם המשלחת, חברי אל
 חיים שר־המישפטים־וד,דתיות

 ורטמן, משה ח״כ צדוק,
 ומזכיר כדר, יוחנן ד״ר ח״כ

 הצטרף לור!־, נתנאל הכנסת
 משה העבודה) ח״כ(אחדות אף

להצטרף ביקש ■כרמל כרמל.
ב (איירונסייד) כר ריימונד

 ״האנגלית בצפת. הקולנוע שבוע
 טובה,״ יותר להיות יכולה שלך

 מוכנה ״ואני קצנלסון, כתבה
 בחצי פרטיים, שיעורים לך לתת

מחיר.״
תפ את שסיים לאחר 0
 אלוף תיכנן המוסד, כראש קידו

 זמיר (״צביקה״) צבי (מיל.)
 באחד ארוכה לחופשה לצאת

כש אולם בארץ. מבתי־המלון
 היא רנה, לאשתו זאת הציע

 לסגור יכולים ״אנחנו הגיבה:
 לפתוח בבית, החדרים אחד את
לצאת לא •מזגן־האוויר, את

 בית־ כמו יהיה זה ואז מהחדר,
 יצאה לא זמיר משפחת ׳מלון.״
לחופשה. דבר של בסופו
 ומצב בירה בתוכנית ₪
 שעבר בשבוע שנערכה רוח,

 בתל־אביב, התיאטרון במועדון
 יעקב התוכנית מנחה שאל

 האורח את אגמון (״יענקל׳ה״)
 שר־ תוכנית, באותה המרכזי

 יד* אחרון החינוך־והתרבות
 עושים כאשר ״מדוע, :לין

 בה ומערסלים סטירית תוכנית
 כמו והמימסד, הממשלה את

 על משלמים שלי, בתוכנית
 ׳וכאשר עינוגים, מס הכרטיסים

 במוע־ סטריפטיז עושה בחורה
 הכרטיס על משלמים דון־לילה,

 השיב שר־החיגוך סעד?״ היטל
 אבל יודע, לא ״אני לאגמון:

מוניציפאלית.״ בעיה זו

 בירך תוכנית באותה 0
 בשנת הנוכחים את אגמון יעקב

 איחוד שנת זו ״שתהיה :איחוד
 לבין איצ׳לה של הבנק בין
 יהיה מצבנו ואז ישראל, בנק

טוב.״ יותר הרבה

נערכה צרידות תחרות 0׳

 טלפונים ערכו אלה שני גם
 שלהם, המועמדים עבור רבים

והצטרדו.

 אירע בלתי-׳נעים מיקרה 0
 מאיר לממשלה המישפטי ליועץ

 עבירה בגלל דווקא שמגר,
 את החנה שמגר החוק. על

 באחד אסור במקום מכוניתו
 ל־ ועלה תל־אביב, מרחובות

להש מסויים ממשלתי רד ש ■מי
 נקרא הוא לפתע בישיבה. תתף

 המי׳ש־ פקידות על-ידי בבהילות
 כי החלון בעד שהבחינו רד,
 את לגרור עומד !משמרתי גרר

 ׳שמגר המישפטי. היועץ מכונית
 כי לשוטר הודיע למטה, מיהר

 לממשלה, המישפטי היועץ הוא
תנועה. ודו״ה גרירה בכך ומנע

 אינו התפוח כי מ׳סתבר 01
 ראש של בנו מהעץ. רחוק נופל

 שרת, מיטה המנוח הממשלה
 שרת, חיים איש־ד,עסקים

 מיפרשיות ליצור המיפעל מנהל
 לחדש הוא אף החליט סנפיר,
 כפי העברית, בשפה מילים
 שרת, עושה. היה המנוח שאביו

 במיבצע החל מיפעלו אשר
בחד ישנות מיפרשיות החלפת

 מחיר, תוספת תמורת שות
 בשפה הידוע המונח את תירגם

 טרייר־ אלה, לחליפין האנגלית
שחליפין. :העברית למילה אין,

 יו״ר מנהל אותו המאבק 0
 ב- ישעיהו ישראל הכנסת

 רכיגו־ יחושוע שר-האוצר
ה בתקציב קיצוץ על ביץ,
 לפגוע הנראה כפי עומד כנסת,
 ישעיהו במישמר־הכנסת. דווקא
 דווקא קיצוצים, לערוך החליט
 לשוטרי חדשים מדים בקניית

דרך לפגוע ולא מישמר־הכנסת,

 1בש הגיעה היפהפייה, הישראלית הדוגנזניתפר חנה
 ים שלושה כעבור נקראה אולם ■לארץ שעבר

 לסרט חוזה על לחתום כדי לארצות־הברית לחזור דחוף, בטלפון
 כשחקנ הזוהר, בעולם דרכה את חני החלה כזכור תשחק. היא

בעו? והתפרסמה הדוגמנות לעולם שעברה לפני סטטיסטית

 עם השבוע נפגש שר־החינוך־והתרבותידלין אהרון
 רוצה ״אני :לו שאמר יבי, המשורר

 לכתוב אס לי אמור לירות. עשר תמורת ספרי את לך להעניק
 התואר את ביקש ידלין אהרון.׳״ ,לשר או אהרון׳ ,לחבר בהקדשה

חינם. בו שזכה הראשון והיה הספר, עבור !לשלם סירב אולם חבר,

1934 הזה העולם10


