לאנשים
הנכונים!
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הברנדי
הלאומי
שהוא
בינלאומי.

ניצו יומו חשו הירד מחדש רתקוו מסכסל׳
האופוזיציה ,ומה שיקמו דעוזוי־השוים ורדובויהם
 1תדהמת הכישלון ,ההלם
והעצבנות שבה היו שרויים
חברי מרכז מיפלגת העבודה
אחרי היוודע תוצאות הבחי
רות ,נתנו את אותותיהם גם
בישיבת חברי מרכז המיפלגה,
שהתקיימה למחרת יום־הבחי-
רות .שר־הביטחון ,שימעון
פרם ,דיבר בזכות פועלה של
מיפלגת העבודה לטובת המ
דינה .התפרץ הביוגרף של
דויד בן־־גוריון ,ד״ר מי 
כאל בד־זוהר ,וקרא לעב
רו :״איפה אתה תושב שאתה
נמצא ,באסיפת המגבית או ■ב
ישיבת המרכז ?״ כשמסר פרס
עובדות סיספריות על האחו
זים והקצב של הגידול במשק,
העיר בר-זוהר :״הוא שכח
לציין את גידול אחוז השומן.״
 81תוצאות הבחירות הטילו
על שר־המישטדה ,ש ל מ ה
הילל ,תדהמה גדולה עד־כדי-
כך שהיה משועשע משהו .הוא
סיפר כי בשעתו ,כשהיה ח״כ
צעיר ,תקף בחריפות את מיש־
רד-המישטרה בראשותו -של
השר המנוח ככור שיטרית,
ואף העלה הצעה לסדר־היום
נגד המישרד .״אני מתכוון למ
צוא את פרוטוקול אותה ישי
בה■ ,ולהתחיל ללמוד מחדש
לתקוף מספסלי האופוזיציה,״
סיכם הילל.
 81כשנשאל ברוך לשם,
עוזרו של ■שר־המישטרה הי
לל ,מד ,יהיה עתה על עוזרי־
השרים ודובריהם ,אחרי שב
ראש הממשלה יעמוד הליכוד,
השיב, :״אנחנו חלק מאחוז ה
אבטלה שעליה הודיע מנהיג
הליברלים בליכוד ,שימחה
ארליך.״
 81דובר הליכוד בהסתדרות,

אווי זוהו
כרמל  $מזרחי
נד קבי ר א׳י ח יזנייו זזט־זן
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 1111כפי שהופיעו על מסן הטלוויזיה הפנימי נ־
 11-1 11 1 - 4י בניין הטלוויזיה בעת שהוקלט העימות
הפומבי ביניהם ערב הבחירות .בשל תקלה טכנית השתלבו על
המסך פניהם של מנהיגי שתי המפלגות היריבות לדמות אחת,
כאילו כדי להמחיש שאין כל הבדל ביניהם .בשידור נמחק הקטע.
יוסי קנטי ,היה מאושר ב 
ליל הבחירות לכנסת .הוא ני 
גש ,נרגיש כולו ,אל האלוף

מביים עתה את סירטו ״המציל״ ,גוזש־
תתפות ידידתו משכבר הימים ,השחקנית
יהודית טולה ,שאותה גילה בעת שהעניק לה את התפקיד המרכזי
בטירטו ״שלושה ימים וילד״• מאז נמנית שולה עם בני״חבורתו
של אורי .אבל נפל על בימת הצילומים של ״המציל״ ,בחוף ת״א,
כאשר נודע כי גיסו של אורי ניספח באסון המסוק .אולם זוהר
החליט ,כי ההצגה חייבת להימשך ,והצילומים נמשכו כסידרם.

)מיל (.עזר וייזנמן ,ואמר
לו :״עייזד ,עייזר ,עד לפני
כמה שנים אנשים פחדו לומר

בגלוי שהם טהרות .היום הם
מתביישים להגיד שהם במע־
רד.״
!  8שר-החוץ ינאל אלון
הגיע לישיבת המרכז באיחור,
וישב מחוץ לאולם .מייד הוקף
על־ידי עיתונאים ,שניסו לס
חוט ממנו הצהרות .הגיב אלון
בכעס  :״מה אתם מנצלים את
העובדה שנקלעתי לכאן במיק-
רה  1״
 81סוניה פרס ,רעייתו
של שר־הביטחון ,לא חזתה כ
נראה מראש את תוצאות הב
חירות ,והחליטה להתחיל להת
אמן לתפקידה המיועד כרע-
יית ראש־ממשלה .סוניה ,הידו
עה כאשד ,הנחבאת אל הכלים
שכימעט אינה נוטלת חלק ב
חייו הפוליטיים •והציבוריים של
בעלה ,הזמינה את רעייתו של
ראש ממשלת דנמרק ,אנקר
יורגנסן ,לסעודה בעת שהיה
אורחו של בעלה בבית ברל.
אלא שהארוחה לא תוכננה מ
ראש ,ומשום כך לא דיווחה
על כך הגברת יורגנסן לבעלה.
כשחזר זה מבית ברל ולא
מצא את אשתו בחדרם שב
מלון דן ,הורה מייד לפתוח
במיבצע ״חפש את האשד״״ כ
שהוא מגלה עצבנות גוברת ו
הולכת .לבסוף נמצאה הגברת
במיסעדת המלון ,בחברת רע
יית שד־ד,ביטחון.
 81יורגנסן התגלה כאורח
נעים וסימפטי .כמינהגו קיבל
מנהל מלון דן ,רפי שדה,
את פניו של האורח רם־ד,מע
לה׳ ופתח לפניו את דלת מכו
ניתו .יורגנסן יצא מן המכונית
ושאל את שדה המופתע :״במד,
אוכל לעזור לך ,אדוני?״
! 8רעייתו של מנהיג הלי-

שייקה ירקוני

)מימין( ,בעלה של הזמרת יפה
ירקוני ואביהן של אורית שוחט,
דוברת מחנה שלי ,ורותי ירקוני ,מזכירת־ההסברה של המחנה,
פגש במסיבה בסופר שלמה שבא ,בעלה של השחקנית זהרירה
חריפאי ,ואמר לו  :״אנחנו שנינו בעלים החיים בצל נשותינו.״
השיב לו שבא  :״נכון שאנחנו חיים בצל נשותינו .אינני יודע איך
אצלך ,אבל על עצמי אני יכול להגיד שאני חי על דיווחי אשה.״
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