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 של תשובה מציע פאר ■
 טי־אן־ לאירגון מוזנודהשלום

 רחבה בתנועה המדובר טי.
 מלבנון ביציאה שתתמוך
סיס אקס־לקס־קן. ותיקרא

עכשיו.׳ ..יציאה תהיה: מתה
 שהה אלדד אילן הבמאי ■

 חדש במחזמר וצפה בניו־יורק
 מינלי. ליזה מככבת שבו

 שנערכה למוזמנים במסיבה
 את אלדד שאל ההצגה אחרי

 הפסקה אין מדוע הכוכבת
 בברודווי מקובל ״לא במחזמר:

 מינלי גם בהפסקות? לעשן
 והמפיקים שהבימאי לו השיבה
 הקהל הפסקה, תהיה שאם חששו

 של השני לחלק ישוב לא
ההופעה.

 מתנהלות רישפון במושב ■
 חדש מוסיקאלי למחזה חזרות

 שימחת אלוני, ניסים של
 שייקה של בכיכובו הקבצנים,

 רק אינו אלוני הפעם אופיר.
 התפאורן גם אלא ובימאי, מחזאי

המחזה. של והתאורן
קבוצת של עלייתה ■

 ראשון־לציון מכבי של הכדוריד
 גביע־אירופה חצי־גמר לשלב

 המלים אוצר את תשפר בכדוריד
 אבי־הקבוצה, שבפי הלועזיות
 אולפינר, (״סם״> שמואל

 העלייה מישחק מקומי. קבלן
 קבוצה נגד נערך לחצי־הגמר

 את למד אולפינר, מאיסלנד.
 הוא לשם ובבואו שפת־המקום,

 עם מעט לפטפט מסוגל היה
 יערך הבא המישחק מארחיו.

 לומד כבר ואולפינר בברצלונה,
 בספרדית. בסיסיות מילים

 שסם מתבדחים בראשון־לציון
 כי הונגרית בקרוב ללמוד יתחיל

 היא לגמר תעלה מכבי אם
 קבוצה נגד כנראה תתמודד

, מהונגריה.
 יש תאומות ערים ארבע ■

 שתיים בצרפת, אחת לבת־ים:
 באיטליה. ואחת בגרמניה
 על חתמה האיטלקית ליבורנו

 22 לפני כבר בת־ים עם ברית
 בין ניתוק חל באחרונה אך שנה,

 ראש־העירייה הסיבה: הערים.
 מהמיפלגה הוא הנוכחי האיטלקי

 את הקפיא והוא הקומוניסטית
 ראש פוליטיות. מסיבות היחסים
 קינמון, אהוד בת־ים, עיריית
 על דגש לשים עתה החליט
האיטלקים. עם היחסים חידוש

 הקשיש מפ״ם מנהיג ■
 באחרונה עבר יערי מאיר
 87ה־ בן יערי בעין. מוצלח ניתוח

 לראות שב בראייה, שהתקשה
אחת. בעין
 קוליץ, דויד לתעשיין ■

 של לעסקים שותפו לשעבר
 מערכת־יחסים יש וייצמן, עזר

 בצעירותו, בגין. עם מרתקת
 מול מישפחתו התגוררה כאשר

 בגין היה הישן, בניין־הכנסת
 שבין בהפסקות ביתם את פוקד

 היה הקטן וקוליץ הישיבות,
 אחר־כך, בירכיו. על יושב

 תל־ ליד ושירת חייל כשהיה
 בלילות ישן היה הוא אביב,

 ברחוב בגין, בבית־מישפחת
 של במיטתו ,1 רוזנבאום

בגין. בנימין־זאב
 ווייצמן קוליץ בין הקשר ■
 דקות. שתי בין במיפגש החל

 חיפש כשר־תחבורה, וייצמן,
 למישכן־ אליו בא קוליץ עוזר.

 השר לו הודיע ומייד הכנסת,
 לעבודה. אותו מקבל שהוא
 לדעת ביקש המופתע קולץ
 להחליט וייצמן הצליח כיצד
 הסביר וייצמן כל״כך. קצר בזמן

 כל מבין הראשון היה שהוא לו,
 שהביט לתפקיד המועמדים

בעיניו. ישירות

בד השריפה אחרי מייד ■
 עיתון־הבוקר מיהר הארץ פוס

אחרו ידיעות לצהרון להודות
 העיתון. בהדפסת שעזר נות,

 מגיש מרגלית, (.דורי״)דויד
 את ניצל הרשת, ציבעי כל

 בר לשידור, והעלה ההזדמנות
 מנכ״ל שוקן, עמוס את זמנית
 (״נוני״) ארנון ואת הארץ
 אחרונות. מידיעות מוזס
 שיש והסביר לצהרון הודה שוקן

 לתחרות. מעבר שהם דברים
 הפעם זו שאין ענה, מוזס

 לעזרת נחלצים שהם הראשונה
 ניצל, מרגלית עיתון־הבוקר.

 את לשאול ההזדמנות את כמובן,
 הערב עיתון יופיע מתי שוקן

 טען שוקן אך חדשות, החדש,
 את יודע אינו עצמו שהוא

המדוייק. התאריך

השבוע פסוח׳
והרוו שר־העבודה •

 ״במצב אוזן: אהרון חה,
 זו שמילחמה לומר, ניתן הנוכחי

גדול.״ אחד פיספוס אלא אינה
 שר־התיקשורת, •

 ציפורי, מרדכי(״מוטקה״)
 לומר ״אפשר עניין: באותו

אותה.״ שאכלנו
תיק ללא השר •

״כשתהיה שרון: אריאל
 החרות תנועת במרכז התמודדות

 על אתמודד ראשות־התנועה על
 וראש התנועה יושב־ראש כהונת

ממשלת־ישראל.״
 אותי ״לצייר הנ״ל: •

 אחת זו נדלה בלתי כאמביציונר
 שעושים הגדולות הטעויות

אליי.״ בקשר
אלי שר־הבריאות, •

 אלוהים ״ישמרני שוסטק: עזר
מותו." ליום עד מעיתונאי

הדלפות: על הני׳ל, •
 נזיר? שאני חושב, אתה ״מה

 חדרי- על לא אבל מדברים,
 שעומדים דברים על אלא חדרים

לקרות.״
 צדלי חד״ש ח״כ •

 עור הזאת ״הממשלה ביטון:
 כולל פשעיה, על הדין את תיתן

 מנחם לשעבר, ראש־הממשלה
 לפרה בחייו עוד הפך אשר בגין,

קדושה.״
 בני הליברלים ח״ב •

הכנסת: במליאת שליטא,
 מעולה כל־כך נואם לא ״אני

 גם בדבריו להמשיך שיכול
לו.״ מפריעים כאשר
לפילו הפרופסור •
 ״היריב אגסי: יוסף סופיה

 להשקפת האמיתי הפוליטי
 זאת השקרן. הוא שלי העולם
מצוי.״ ישראלי ח״ב אומרת,
 מה יודע לא ״אני הנ״ל: •

 זה מה יודע לא ואני ערבים, זה
 שהוא מזה חוץ ערפאת, (יאסח

עלוב.״ סובייטי סוכן
 הכהן: מנחם הרב •

 לעשן אסור — חדש ״חוק
לקטר.״ מותר אבל בציבור,
 ״הארץ יב״י: המשורר •

 פורע השררה וזרע נשחקת
שטרו.״
גרבוז, יאיר הצייר •

 מרדכי התפטר מדוע השאלה על
 ירד ״הוא מהממשלה: בן־פורת

מהפסים.״
 לשעבר, צה״ל דובר •
 על גולן, (״איצ׳ה׳ס יצחק

 הצמודים: נפלו מדוע השאלה
 גם מאסיווית תמיכה ״בלי

 היו רוזנבלום פנינה של הצמודים
נופלים.״
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