
ומנ מארצות־הברית אנשים
ל שיעלו אותם לשכנע סים

 תור מתוכנית במיסגרת ארץ,
 אבי- מספרת בתוכניתה ועלה.

סי את שיקופיות, בעזרת בה,
רא סיפור ואת האישי פורה
 באחת בארץ. ההתיישבות שית

שג נוכח האלה ההופעות מן
 בישראל, ארצות־הברית ריר

 פאלי. ואשתו לואים סמואל
 אל לואיס ניגש ההופעה בתום

 ,,שיכנעת לה: ואמר אביבה
ארצה!״ לעלות החלטתי אותי,

■  ביום מסיבת-הפתעה |
 לטייס חברים ערכו העצמאות

ל ע ל־  במלאת ירום, אורי א
 ברמת- ביתו אל שנה. 50 לו

 ותיקי ידידיו, כל באו השרון
 שירי־ את ומאל־על. צה״ל

 בירון, דן אירגן המולדת
 סגן הירושלמי. איש־הטלוויזיה

 יקותיאל האלוף הרמטכ״ל,
 הוא גם היה אדם, (״קותי״)

 גם אלא כחבר רק לא שם,
 אודי, בנו, כמחותן־לעתיד.

של בתו דוגית, של חבר הוא

* י  עיריית־רחובית ראש שחיה מי י
מבית־הבלא, ויצא וחבר״כנסת

 בבית־ שישב געת עשה שאותם הפסלים אחד את בגאווה מציג
 ושמואל בשלשלות-ברזל, כבול אסיר מתאר הפסל הסוהר•
ברחובות. ביתו בסלון לעין בולט במקום אותו הציב רכטמן

״אבל השחקנית: לו ענתה
אר עלית שכבר חשבתי סם,
!״ צה

פירן צכיקה הזמר !■
 שלו החלטורות כל אל נסע

 לא באמבולנס. בחג־העצמאות
 משום אלא חולה, שהוא משום

 שכר גיזרי, יצחק שאמרגנו
 הזמר את להסיע כדי אמבולנס

 להתעכב מבלי למקום, ממקום
 האמבולנס בפקקי־התנועה.

שלו. הנסיעה כל במשך צפר
 בעיריית מנהלי-מחלקות 9!

 שעבר בשבוע נדהמו ירושלים
 של משונה הודאה לשמוע

 אל קולק. טדי ראש-העיר,
 ממנהל תלונות הגיעו קולק
שעו בעיות על קהילתי מרכז
בעי שונות מחלקות לו שות

מנ את אליו זימן קולק רייה.
 נעל האלה, המחלקות כל הלי
 בקומה קטן בחדר כולם את

 העיריה בניין של החמישית
מו כשהוא המפתח, את ולקח
יפ לא אשר עד כי להם דיע
הקהי המרכז בעיות את תרו

 החדר. מן ייצאו לא הם לתי,
 על דפקו הם דקות 20 תוך

 כל כי לעברו וצעקו הדלת
׳נפתרו. הבעיות

 מתכונן הצעיר והזוג ירום,
הקרוב. בעתיד להתחתן

ה ישראל, פרם כלת 9! ח  ד
ש מי ,92ה- בת פראייר,

נש הנוער, עליית את ייסדה
ה קבלת אחרי השבוע, אלה
 פרופסור, בנה, על־ידי פרס,

 הן מה פראייר, שדהכח
 לו השיבה לעתיד. תוכניותיה

ממשל ג׳וב רוצה ״אני רחה:
 שר- להיות רוצה אני תי.

האוצר.״
 שולח פגרת־הכנסת בעת 9!

 מיכתבים, מישרד־התיקשורת
 לפי לחברי־הכנסת המגיעים
 שבועיים לפני בבית. כתובתם

 מיב- שחל משה ח״כ קיבל
 ליושב־ראש מיועד שהיה תב,

 :שחל סיפר הקואליציה.
 למענו המיכתב את ״שלחתי

 וכתבתי קורפו, חיים ח״כ של
 המחווה את מעריך אני כי לו

 הם אך מישרד־התיקשורת, של
בחודשיים.״ הקדימו

 שנערך המישחק, בעת <•
 שאליו בלומפילד, באיצטדיון

יצ הכנסת יושב־ראש הוזמן
סדר לפתע נראו גרמן, חק
 בימת־המוזמנים אל רצים נים

ו תה של מגשים כשבידיהם
קפה.

שמי דניאלה מאתבלתים

 יכול לא אני
עכשיו לדבר

 אלה שני לא,
מפריעים לא

מיפלגתו במטה פרס שימעון


