
 מדוע שקל, אלף 600 שד בחוב קיסר ישראל הסתבר איר
היהודי האף בעל הרוסי הצאר ומיהו מפ״ם דובר את משמיצים

 הראשונות הבעיות אחת ■
 ההסתדרות מזכ״ל שייאלץ

 לפתור קיסר, ישראל הטרי,
 של חוב הוא החדש, בתפקידו

 למפיק שמגיעים שקל אלף 600
 כנסי והמלחין המוסיקאלי
 בראנדם הכיצד? בראנדס.

 המוסי־ העיבודים את עשה
 בסיגנון הזמר לפסטיבל קאליים
 למוסיקאים ושילם התימני,
 ההופיעה לשעת סמוך מכיסו.
 עוזרי, נריה האמרגן לו הסביר
 אך המבוקש, הסכום בכיסו שאין

אחר החוב את לשלם התחייב
 שהוא מאיים בראנדס בעוד כך. י

 אורח אליו בא להופיע, יעלה לא
 דיברתו את ונתן קיסר, הכבוד

 גם אותו ״שמעו ישולם. שהסכום
 הזמרת וגם חובב משה הקריין
 במקום,״ שנכחו עטרי, שוש
 ניאות הוא בראנדס. סיפר

 שבועות כמה עברו ומאז להופיע,
 עתה שולם. לא עדיין והכסף

 עורן״ באמצעות בראנדס פונה
לקיסר. ריפל יואל דינו
במיסדרונות מוזרה פגישה ■

 בירושלים העליון בית־המישפט
 מהוועד עין־גיל, לאהוד היתה

מולו שאהיו. עלי אבו להגנת

 לוב־ של גדולה קבוצה צעדה
 שאהין את שהקיפו שי־מדים,

מקלו. על הנשען הממושקף,

ע 11ך11 ע|1ן למצ מציג ,,דבר", של מיפלגות לענייני הכתב *ן
ן י  בבחירות לציבור שחולק הליכוד, של כובע למה 111/11 ו

 יחד לתנועת דומה כובע הציע זריז פירסומאי (למעלה). הקודמות
 מלמו, החדש. הרעיון את הישן הכובע גב על והדגים וייצמן, עזר של

רימון. צבי הדובר, של משולחנו הכובע את נטל יחד, במטה שביקר

ך1ז ■11ך11 1ך1\ ן המיפלגה של המרכז כינוסי שני במרכז עמדה הנאה, יחסי״הציבור אשת \
חברי״מיפלגה בעזרת פריאל, מרכז. חברת אינה שהיא למרות הליברלית, #11 1^ 11 #1111

 ואיחודה המיפלגה בפירוק לדון הליברלית המיפלגה ממרכז שמנעה משופטת, צו-מניעה הוציאה אחרים
 להחלטת בסבלנות המתינה היא שעבר, בשבוע עניין, באותו הראשונה המרכז לישיבת בבואה חרות. עם

ברמן. יצחק ח"כ עם נושא, באותו לשיחה, הזמן את וניצלה עימה, שהביאה השופטת להודעת המיפלגה שרי

 נדחק הוא עין־גיל, אליו כשחייו
ו לובשי-המדים על־ידי מייד

קצין המיסדרון. קיר אל הוצמד

 חסרי״תקדים בגידופים שם זוכה
 ו״אנטישמי". ״קומוניסט״ כמו
להארץ. שמיר כותב פעם מדי

 בשמו נקב סגן־אלוף בדרגת
 אתה ״מה אליו: וקרא המלא
 את הכיר עין־גיל כאן?״ עושה

 גם רגע ואחרי הקצין, של פניו
 אחז הסגן־אלוף מניין. נזכר

 היועץ היום — בן־ארי
 עזה רצועת מושל של המישפטי

 חבר שנה 12 לפני היה —
אוניבר של מועצת־הסטודנטים

 עין־גיל הקצין, תל־אביב. סיטת
 (״איציק״) יצחק אחר, וסטודנט

 השמאל סיעת את אז היוו לאור,
 מספר ״בדיעותיו,״ במועצה.
 בין היה ״הוא הקצין, על עין־גיל

ומפ״ם." שי״ח
 המועמד אשכנזי, הלל ■

 שנכשל לשר, מפ״ם של העירוני
 במיפלגה, פנימית בהצבעה

 ביום בכנסת. חושק עדיין
 במישכן ביקר הוא שעבר הרביעי
 ויקטור מפ״ם, מזכיר עם ונפגש

 שיחה ניהל שאיתו שם־טוב,
ארוכה.

 הוא שגם אחר, מפ״ם איש ■
 אימרי הבאה, בכנסת יהיה לא

 עתה. יעשה הוא מה נשאל רון,
 רוצה לא אני בננות מטע ״אפילו
 שהוא שהסביר רון אמר לנהל,״
 בקיבוצו לעבודה לשוב מעוניין

השורה. מן כעובד משמר־העמק
יש בכנסת, מפ״ם דובר ■

 לעורר הצליח שמיר, ראל
 ברית־המו־ יוצאי כל את עליו
 אף שעלה שמיר, בארץ. עצות

 בתחילת מברית־המועצות, הוא
 איש שהוא טוען ,70ה־ שנות

 מאותה היחיד האותנטי השמאל
 באה לכך הוכחה עליית־המונים.

 בשפה העת בכיתבי־ ביטוי לידי
שמיר בארץ. שמופיעים הרוסית

 קיבלו הבוקר עיתון עורכי
 הם כיצר נשאלו הם ובו מיכתב

 שמיר. כמו אנטישמי מעסיקים
 חבר של תגובה היה השיא אך

 דברים על לו שענה התחיה,
 בעניין רוסי בשבועון שכתב

 בירי שנאשמים כך חברי ארבעת
 ערביים. פועלים אוטובוס על

 ״שמיר ברוסית: התחיה איש כתב
 הבחורים על כתם לזרוק מנסה

 לא לפגוע שבאו האלה היקרים
 במחב־ אלא תמימים, בפועלים

 רוצחי שגם ידוע הלא לים־בכוח.
ץ דני  של הסוג באותו באו כ

אוטובוס.״
 ויר־ מרדכי שינוי, ח״כ ■

מהמת מבודח נראה שובסקי
 של הקצר במושב־הקיץ רחש

 יושב ״אני העשירית. הכנסת
 מציגים ומולי בתיאטרון עתה
 עולה אומנם המסך יורד. מחזה
 פתוחה, עדיין הקופה ויורד,

 מסתובבים כן גם השחקנים
 מחפש כבר חלקם אבל בשטח,
 מציגים אחרים. במקומות עבודה

 לוועדי־ התחייבויות יש כי
במ כרטיסים שרכשו עוברים
 לזמן זה גם אבל מוזלים, חירים

מאוד.״ קצר
 שמואל מעריב, עורך ■

 החמישי ביום העניק שניצר,
 כדורגלן־העונה פרס את שעבר

 אלי ירושלים, בית״ר לשחקן
 כאשר העיתון. מטעם אוחנה,

 200 הפרס, את לו העניק הוא
 אמר: הוא וגביע, שקלים אלף

 שלכל ממקום חוזר אני ״עכשיו
 קלאו שם, בו נתקלתי שרק מי

 אחרים ימים שב שניצר אוחנה.״
 המישלז!זת עם מביקור לכן קודם

במארוקו. הישראלית
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