
 עזרה הפרופסור של פרטי
 (ולא ה׳ באות מסתיים זוהר

 שהוא מפני כמקובל), בא/
 זוהר לחולים. העוזר רופא,

 ששינה וגילה זו טענה הפריך
 ולא מאחר הפרטי, שמו את

 עזרא שם על להיקרא רצה
 לדעת שהיה, התנ״כי, הסופר

 דרש עזרא גזען. הפרופסור,
 לגרש מגלות-בבל, מהחוזרים

הנוכריות. נשותיהן את

 התנועה יושב־ראש זוהר, 81
 ״עצמאות״, הימנית הפוליטית

בפו לעסוק להמשיך החליט
 שב־ העובדה לדעתו, ליטיקה.

 עבורו, הצביעו בוחרים 5000
נקל שדיעותיו לכך סימן היא
 שאמרו למרות בציבור, טות

 ימניות שמרניות, שהם עליהן
ולא-אקטואליות.

 ראש־המנד נוהג ״האם 81
יצהלו שאל ?״ האדם ככל שלה

 ,״נציג לו, קוראים גבו מאחורי
בקסטל״. תמ״י

 לשלום־בית הנסיונות 81
 ולמיפנה הצעירים סיעות בין

 סתום, למבוי נקלעו במפד״ל
ה שהעלו דרישות בעיקבות

 חברים לסיעתם לצרף צעירים
 אסר־ ח״כ לה. שייכים שאינם

 למיפגה, מראשי מלמד, הם
 לסגן־שר- שעבר בשבוע פנה

 מאיר, כן יהודה החוץ,
 :לו ואמר הצעירים, מראשי

 ב־ איתך להיכנס מוכן ״אני
 כשהולכים אך בריודנישואין,

 עימו מביא לא החתן להתחתן,
פילגשים.״

לדנ־ •חלי הדוגמנית 8  גו
 סרטים בכמה שכיכבה כרג,
 לניו־יורק לחזור עומדת בארץ,
ב לימודים של שנייה לשנה

האוניבר באחת לקולנוע חוג
ל שהגיעה חלי בעיר• סיטות

של הצבאי הכתב שהוא שמואל, בעלה, אליה נלווה עבודתה. גרת
הביקור. את לסקר כדי

נש שבועיים, של לביקור ארץ
ש מכיוון וחצי חודשיים ארה

 בבדידות חשה היא לדבריה
 לדעתה בארצות־הברית. נוראה

 הגרוע המקום היא ניו־יורק
בעולם. ביותר

 אבי■ הזמרת־שחקנית 8!
 הצמד של חציו פז, כה

ב המופיעה ואביבה, שוקי
 דק־ לילות בהצגה אלה ימים
 מפתה הצעה קיבלה מרון,

 אגרי זמר המפיק מצרפת.
ר ט א ר  ל- והציע לארץ בא כ

 באולינד עימו 'להופיע אביבה
 שלהיטה אביבה," בפרים. פיה

 רב־מכר היה יותר אותי אהוב
 האורח את שיכנעה בצרפת,

להי יהודי, שהוא הצרפתי,
 הקרובים ובימים בארץ, שאר

חדשה. בתוכנית ייצאו הם

הוא אף שנסע ״קול״ישראל״,

מר חירות, אנשי את ליכני
 כן־ ואליהו ציפורי דכי

ה חברית. בשיחה אלישר,
 לדיעה שבניגוד טענו שניים

 מנחם נוהג בציבור הרווחת
 לספר עוזריו, עם להתייעץ בגין

 ענייני על לשוחח ואף בדיחות
 ,ביקש הנדהם ליבני רכילות.
שמס לרכילות דוגמות לשמוע

 נענה אך ראש־הממשלה, פר
בשלילה.

 כך חביב,״ ולא ״מוכר 8!
 בית־המפ־ במיסדרונות מכנים

 אשר את בתל-אביב ד״ל
 מס׳ המועמד שהיה לזימי,

 לכנסת. המיפלגה ברשימת 14
 תיק־ את לעצמו תבע לזימי

 הקמת אחרי כיום, וגם הדתות,
 בטוח הוא החדשה, הממשלה

כשר. לממשלה להצטרף שיוכל

 עלי אמרת אתה
 חכם שאני

!ואינטליגנטי

 יכול זה מי אז
!להיות

אבן. אבא וח״ב סבידור מנחם הכנסת יו״ר

בלתים


