
 למה אז טוב, כל־כך לליכודניקים ״אט
 נדהם, אורח ישאל רעבים?״ כל־כך הם

 החדש, הליכוד מועדון אורחי את שראה
 על יעטים בתל־אביב, המרינה חוף על

 וסירות, יין גבינות, העמוסים השולחנות
 היתה ׳שלא במהירות המזון את ומחסלים
עדת־ארבה. מביישת

 הנכבדים האורחים 6000 את כשראיתי
 ה־ היקב, של החגיגית לפתיחה שהגיעו
 לו ׳שקראו כפי הליכוד״, של ״צוותא

 קלייגר, מיכאל הילד פני בעל הח״כ
בצפון. מתרחשת שמילחמה לרגע שכחתי

יש בשולחן־הכבוד שכזאת: חגיגיות
 מז־ צפורי, מרדכי שר־התיקשודת בו

ב נאור, אריה לשעבר כיר־הממשלה

 המיליונר חגיגית, לבנה קיצית חליפה
 סגן- פרח, יהודה ח״כ אלבין, מיקי

 פלומץ, יחזקאל לשעבר שר־האוצר
 להט. שלמה תל־אביב עיריית ראש

ה זוטרים, ליכוד עסקני נדחקו מסביבם
ההצטופפות. בתורת פרק היום לומדים

״גוז״ צעק הקהל
״ שד נגנ־ו רעבו  ציאו־וס ו
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לחדרו. עלה מכן לאחר עייפותו, לנורות מתגלגל בצחוק פרץ וזה בדיחה, לצ׳ארלס

שיפודים
 הסרט בימאית נאטי,
אשתו היא מירה

ה בימ׳אית אוכלת
 רק־ מירה קולנוע

קטנות. נשיקות אלף
רקנטי. ליאון של

 הסוף,״ עד הולך לא אז הולך, '״כשלא
 שהביא טלית, יהודה האמרגן התנצל

ס ריי העיוור הכושי הזמר את ל ר א  צ׳
שנ השניה, בהצגה שקרה את לארץ.
ב לכנות אפשר התרבות בהיכל ערכה
הפוך. הלך הכל רע. מזל החלט

 הקהל, שעה. בחצי התאחרה ההופעה
 במער־ מתקלה נבע שהאיחור ידע שלא

 תזמורתו אל זעמו את היפנה כת־הקול,
 על מעשה באפס שעמדה צ׳רלס, ■של

 :לעברם וצעק דקות 10 במשך הבימה
!בוז

 הקהל, קיבל התקלות על הפיצוי את
ה עלה הערב ישל השני בחלקו כאשר

כמו ישירים זימר חם ובקול הנהדר, זמר
הקהל,,האו לאוהבך. להפסיק יכול איני

 שידע הכוכב, התמוגג. נוסטאלגיה, הב
נוסטאלגיה. ועוד עוד לו נתן היטב, זאת

 חמש להקת כאשר בא הערב של שיאו
את וליוו לבימה יעלו שחורות־עור גערות

לשע־ שר־האוצר סגןבקבוק
פלומין, יחזקאל עבר,

לספורט.״ זמן יש סוף ״סוף לרוויה. שותה

זגיסח
״פה

גבי סחב לשבת, שולחן לו שמצא מי
 למצטום־ והישאיר לשולחנות, מהבר נות
 מאולתרת בימה יעל השאריות. את פים

 אקורדיאון עם תזמורת לה ׳ניגנה בחוץ
נטוע. תעקור נא אל בנוסח שירים

 חלקם רבים, אמנים זרמו המקום אל
החגיגה. מה לכבוד ידעו לא

חבר־ בתיאבון זוללנקניקיה
חרות, מצעירי הכנסת

 הקמת מיוזמי היה רייסר רייסר. מיכה
לדבריו. החברים,״ ״בשביל לליכוד. מועדון

 חבר־הכנסת מבצע בתפוח
קליינר. מיכאל הליכוד של

הצהיר. הליכוד,״ של הצוותא יהיה

בא

יש הבדרן־זמר שאל שחקן?״ ״אתה
רייסר. מיכה ח״כ את גוריון ראל

 השיב בכנסת,״ שחקן שחקן. שאני ״בדור
הליכוד. של האדמוני

ש לי גילה פיס, ג׳קי בעל־העסק,
 בחיל־האספקה, יחד שירתו ורייסר הוא

 ג׳קי, והוא, היחידה חובש היה כשמיכה
 ספק הוא ג׳קי היום גם המזון. ספק

 היום כל :הראייה הליכוד. לעסקני המזון
 לליכודני־ שקי-הפירות את לסחוב טרח
הרעבים. קים

ירקו יפה של שיריה נשמע ברקע
 מ״הצ׳חצ׳חים״, זה טופז, דודו גם ני♦

בשימחתם. לשמוח

 מיק- ובתנועות מדהים קולי בנקיון הזמר
להפליא. צועיות

 הדרן. ללא מסיים צ׳ארלס ריי
שנ הקוקטייל, במסיבת מאוחר, יותר

הס הוא שרתון, במלון לכבודוד ערכה
 :הדרנים נותן אינו שלעולם לי, ביר
שו צ׳ארלס וזהו.״ בהופעה, הנשמה כל
לפי נוהג דקות 10 ולאחר מסיבות, נא

שר העיז״ם
הקולוסיאום, למועדון מנמל

 עיניים לריי משמש מנסל מנסל. רונלד הוא צ׳ארלס דיי
 מיהר לישון, הלך כשצ׳ארלס מקום. לכל אותו ומוביל

ח פללי. אניטה המדינה, של הישבן של בחברתה ורקד

 נגני מגיעים אז רק לישון. והולך רוש
 לא פעם ״אף ? למה למסיבה. התיזמורת

מתאכסן ולא נגניו, עם הכוכב מבלה

אמרגניו. לי הסבירו אחד,״ במלון עימם
 ונאלצו באו הם הלך, כשדיי ובאמת,
המלון. ■של בגרופיס להסתפק
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