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רו לנסוע רוצים ? לס־יוו־המועצו
שר ביטון צ׳רלי ח״כ אצל להירש□ אפ

 ח״כ שהעניק בראיון 8
הירו לשבועון ביטון צ׳רלי

 שחזר אחרי ירושלטון שלמי
 כחבר בברית־המועצות ממסעו

 כי סיפר מוזמנים, מישלהת
 במייוחד אותו שהרשים הדבר
 במוסקבה התגורר שבו במלון

 לואי בסיגנון הריהוט היה
.16ה־
 פגש כי ביטון, סיפר עוד 8!

רו שאינו יהודי בפעיל־עלייה
 לדבריו לישראל. לעלות צה

 ברצונו שאם פעיל לאותו אמר
 אישית ידאג ארצה, לעלות

בי כשנשאל זאת. לו לאפשר
 שאיננו פעיל אותו מדוע טון

 בפעילות עוסק לעלות, מעוניין
 ״באמת השיב: העלייה, למען
!״יודע לא שאני

 אילן הכתב כשהטיל 8'
 ביטון, של בדבריו ספק ככר
 יודע ״אתה הח״ב: לו אמר
 מבטיח אני תרצה, אם מה?

 שתצא הבאה שבמישלחת לך
 תשתתף. אתה לברית־המועצות

 לחודשיים, חודש בין יקח זה
ה הוועד חברי חשבון ועל

 הטיל כששוב לשלום.״ סובייטי
 ״מה ביטון: הגיב ספק הכתב

 לך? שאחתום רוצה אתה זה?
!״בבקשה

 בירושלים מעמון בקפה 8
 ביטון ח״כ של שובו את חגגו

 של אדירה בשירה ממוסקבה
 ד״ש, חבר אמר האינטר(ציונאל.

 קופ, למרדכי בנאי חיים
 :טעמון ובעל גוש־אמונים חבר

האינ את שרים היו הם ״פעם
ו ,לחם וצועקים טרנציונאל

 :צועקים הם היום !׳ עבודה
ויסקי׳!״ עוד ,תביא
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 ככל סומך, אינו סכידור
ה של חריצותם על הנראה,

 יתעלמו שלא כדי עיתונאים.
 הוא בכנסת, הברוכה מפעילותו

העיתו למערכות לשלוח נוהג
דיוו ובהם קומוניקאטים, נים
 והרצאותיו. מסעותיו על חים

 ייראה שלא על־מנת אולם
 ביוזמתו, נעשה שהפירסום

 הקומוני- את סבידור מנסח
 :בנוסח לעיתונות שלו קאטים
לסופרנו...״ אמר מבידור ״ח״ח

ב שהיה סבידור, אגב, 8!
 ישראל, רכבת מנהל שעתו

 שר־התחבורה לתפקיד והטוען
נגן־ גם הוא הליכוד, בממשלת

התחומים. בבל אביו בדרכי הולך זוהרי אורי של בכורו בנו (משמאל),זוהר אפריים
 גם הוא בישיבה, ולומד ציציות לובש כיפה, חובש שהוא בילבד זה לא

 על בידר שאביו בזמן מהעץ. רחוק נופל אינו התפוח כי בנואיבה, שהתקיים הפופ, בפסטיבל הוכיח
 לבמה עלה אחריו מייד ובריקודים, בשירה אפריים אליהם הצטרף בן־זאב, דורי הזמר עם ביחד הבמה

 בבית הלומד אבשיק, חבר. אתו שהביא (מימין), (״אבשיק״) אבשלום זוהר, אורי של זקוניו בן גם
עליהן. לוותר בינתיים החליט והוא בהן, משכו הילדים ןא ציציות׳ עם גם הלן תל-נורדאו, הספר

 אם לראות לנדאו מצפד, עכשיו
 אותו יפצה אכן מישרד־הביטחון

 הוצאות ל״י, 200 של בסכום
לב לגבול שלו נסיעת־השווא

נון.
ל חברו על דעתו את 8!

 דיין משה שר־החוץ ממשלה
 שר־הפנים שעבר בשבוע הביע
 :כשטען בדרג יופף הד״ר

 הארכיאולוג הוא דיין ״משה
ה הוא בעולם. ביותר הטוב

ל שהצליח היחידי ארכיאולוג
מה עצמו את ולהוציא חפור

קבר.״
 שהיה מי לשם, כרוך 8!

ל שר־המישטרה של עוזרו
והת הילל, שלמה שעבר

 סגן- בדרגת למישטרה גייס
 ההסברה אגף כראש ניצב

הרצי בכל לקח הארצי, במטה
 שוטר. שהוא העובדה את נות

 מדים, לובש אינו אמנם לשם
 מיש- מכונית קיבל הוא אך

 ועבר אדום, מיספר עם טרתית
ב השוטר בבית להתגורר
ירושלים.

 אליעזר שר-הבריאות 8!
 חופשה לעצמו לקח שוסטק

 אותה ובילה ימים, כמה בת
 בשבת בצפת. הרצליה במלון
 הגליל באיזור סיור לשר הוצע

 סירב השר הערביים. ובכפרים
 שומר- יהודי הוא כי והסביר
 כותב אינו נוסע, שאינו מסורת

בשבת. מעשן ואינו
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 מישרד מגכ״ל שהיה מי של
 יעקב הד״ר ראש־הממשלד,

 רעיית לכבוד ערכה הרצוג,
 (״אלה״)עליזה ראש-הממשלה,

 נשות- עם פגישת־היכרות כנין,
ש בביתה החשובות, ירושלים
עיתו נכחו בפגישה ברחביה.

 הדיפלומטי, הסגל נשות נאיות,
 של רעייתו קילק, תמי

 שושנה ונדי, העיר ראש
 שר־הפנים, של רעייתו כורג,

 הזז, אכיכה בורג, יוסף
 המנוח הסופר של רעייתו
 שמיר, וצכיה הזז, חיים

שמיר. משה ח״כ של רעייתו

חב במסיבות מעולה. בללייקה
 על לעלות נוהג הוא רתיות

 הבללייקה, על לפרוט כסא,
 גם אליו מצטרפת כשלעיתים

 יכולתה את ומפגינה אשתו
בזימרה.

 בלתי־ ממקור בתמיכה 8!
 זכה לממשלה במועמדותו צפוי

 משר דווקא סבידור מנחם
 כי הטוען לוי, דויד הליכוד
 יותר שר להיות עשוי סבידור

 האחרים, המועמדים משני טוב
 תל-אביב עיריית ראש סגן

 פסח כוח״ שיפמן דויד
 עתלית. איש נרופר, (״פסי״)

 לוי כי טוענים הכנסת ליצני
בממ יהיה שסבידור מעוניין

בדי לספר שיפסיקו כדי שלה
בדי לספר ויתחילו עליו, חות
סבידור. על חות
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״באו לוי: דויד שר־הקליטה

 ואמרו מישרדו עובדי אליו
 אחד את לפטר שצריך לו

מ במישרד־הקליטה, העובדים
 ביאגואר. נוסע שהוא כיוון

 ביאגואר, ״נוסע השר: השיב
?״ יש מה בפברואר, יחזור
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 לאפשר מכבר לא הסכים מן
 לנדאו אלי מעריב לכתב

 לסייר לבנון, לתחום להיכנס
 בעת שם. הנוצרית במובלעת

 לצפון, בדרכו לנדאו שהיה
 הצבאיים לכתבים כך על נודע

 מחו הם היומית. העיתונות של
 שאישר על שר־הביטחון לפני

 בעוד ללנדאו, ללבנון כניסה
 כזה. אישור ניתן לא שלהם
 לעצור הורה השתכנע, וייצמן

 יעלה ״זה בגבול. לנדאו את
 לנדאו הודיע לירות!״ 200 לך

 ״מחיר טלפונית, לווייצמן הנרגז
לכאן.״ להגיע לי שעלה הדלק

 ביפו וחצי״ 13״ בגלרייה השלישית תערוכתו את פתח התיאטרון, במאיבונים שמואל
 והדביקה לפתיחה, אמה עם באה אלמגור, גילה של בתה הגר׳ העתיקה.

״המכשפה״. גולדפאדן של מחזהו בהשראת שצויירו מכשפות ציורי בולטים בתערוכה ללחיו. נשיקה
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 טרמפ ראש-הממשלה מרעיית

עליזה לה אמרה לתל-אביב,

2093 הזה העולם14


