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אורה, ורעייתו, הנשיא ■
 כמעט־קבועים לאורחים הפכו

 ישראל פסטיבל אירועי של
 החודש המתקיים ירושלים,

 הקודם הנשיא גם אד בבירה•
 באחת יצפה נבון יצחק

 שהיא ווקס, ג׳ודי ההופעות.
 מ־ התור קול להקת מנהלת

בשירי המופיעה ארצות־הברית,
 הפסטיבל להנהלת פנתה לדינו, ,

שה  אופי■ ורעייתו שנכון ^ביק
 נימקה ווקס להופעה. יוזמנו רה י

 שנבון-קרוב בכך בקשתה את
 נענתה ההנהלה זו. לתרבות מאוד
לבקשה. בחיוב

ה של_ האמנותי המנכ״ל ■
 מוסינזון, אביטל פסטיבל,
 ישנים עמרמי ישי והמנכ״ל

 המופעים החלו מאז מאוד מעט
 אנשי גם וכר שעבר. השישי ביום

 בן■ הפסטיבל, של יחסי־הציבור
 ועוזרתו, שירה (״בנצי״) ציון

 חדר קיבלו הם לפידות. אורה
 שלא וכדי ירושלמי במלון אחד

הזמן, באותו ביחד, בו להימצא
 מהם אחד שכאשר החליטו הם

 ויעבוד בשטח יימצא השני יישן
ולהיפך.

 במוסקווה מביקור הישר ■
 (״שלימל׳ה)שלמה השחקן בא

 של החם למאגזין בר־שביט
 שנסע בר־שביט פאר. מני

 — אמ״י מטעם במישלחת
 דובר הוא ישראל אמני אירגון
 הרבה נזקק לא אך רוסית,

 השחקנים השפה. את לידיעתו
 דיברו נפגש שאיתם הצעירים

 שאל פאר דווקא. אנגלית איתו
 חריג מה דבר עשה הוא אם אותו

 ״כן, שביט: בר ענה במוסקווה.
לבית־כנסת.״ הלכתי

 בביקורו זכה בר־שביט ■
בכינוי הברזל למסר ■■מעבר

 אחרי בו דבק הכינוי ניקולאי.
 של דמותו את גילם כי שסיפר
 מיל־ במחזה ניקולאי הצאר
 בהבימה. שהועלה ושלום, חמה

 הפעם שזוהי לו העירו שומעיו
 עם צאר רואים שהם הראשונה

יהודי. אף
 הוא שגם נתן, אייבי ■

 סיפר בברית־המועצות, נמצא
 לשיחרור לתרום כדי שבא

 ושיהיה מכילאה, נוהל אידה
 זה אם עימה, להתחתן אף מוכן

 לו העירו לשיחרור. יעזור
 הוא החוק שבברית־המועצות

 הוא לה, יינשא הוא ואם אחר,
שם. להישאר ייאלץ

 ריקה התראיינה אחריו ■
 הופעות לשתי שבאה זראי,
 אגודת למען בהתנדבות בארץ
 הזמרת את שאל פאר ניצ״ן.

 תגובתה מה הישראלית־צרפתית
 יוחנן לשעבר, בעלה דיברי על

 רוצה אינו שהוא שהצהיר זראי,
אפילו ״אני לעולם. בה לפגוש

 עליו,״ לשמוע מעוניינת לא ■
הזמרת. ענתה ן

 להופיע התבקשה זראי ■
 משום תיזמורתי ליווי ללא

 היתה מצרפת צוות שהבאת
הופעתה הוצאות את מייקרת

 הסבירה זראי על־ידה. שנתרמו (
 כמו זה תיזמורת ללא שלהופיע ך
ללא־בגדים. להופיע 1

השבוע פסוק*
ה יושב־ראש סגן •

אכידוב: כהן מאיר כנסת,
 לא שזוהי להבין צריכים ״אתם

 רוצים הם רגילה. מילחמה
הגר־ כמו ממש אותנו להשמיד

 גמרנו עמלק, עם גמרנו מנים. ך
 לגמור צריך עכשיו אייכמן, עם 1

אותם.״

 הראוי העונש על הנ״ל, •
 היה ״לוא כץ: דני הנער לרוצחי

 מוציא הייתי כזה, דבר לי קורה
 להם ומרטש העיניים את להם
 עושה הייתי אישית, המעיים. את

למישפט.״ מחכה ולא זאת,
 הרבמשהלוינגר,על •

 ״אני היהודית: המחתרת מישפט
 המישפט, בעיקבות כי מקווה

 שלפני האווירה ובעיקבות
 על יבואו הדברים המישפט,
 שקט, של למצב ונגיע תיקונם,

 או יד להרים ערבי אף יעז ולא
יהודי.״ אף על סכין או אבן

״כש יב״י: המשורר •
 נחות והערך התוכן הוא הכוח

החיים.״ עם לעזאזל — וקבור
 קל־ אנדרי הצייר •

 הגיעה חדשה ״אופנה צ׳ינסקי:
 רב׳ לך ,תעשה במקום לארץ.

רב׳.״ לך נוהגים,תעצור
 יצחק לוי העיתונאי •

 הנאשמים על הירושלמי,
 זה ״אותי במחתרת: בחברות
 דווקא מאוד. מפחיד מפחיד,
 הכרה. בעלי אנשים שהם משום

 הם קלי״דעת. לא שלפנים. לא
 ועושים רוצים שהם מה יודעים

שרוצים.״ מה
 יצחק שר־האנרגיה •

 חרות תביעות על מודעי,
 את לנו ״תלשו מהליברלים:

ה את לנו הפשיטו החולצה,
 הסרנו המעיל ואת חליפה,

 להוריד סירבנו כאשר בעצמנו.
 אתם לנו: אמרו הגופיה, את

קשוחים.״
רו שלום העיתונאי •

 ינחם ״המקום לנ״ל: זנפלד,
אתכם."

 אלמנתו ארליך, צילה •
 רוצה ״אני ארליך: שימחה של

 ניצחון — חרות לאנשי להגיד
 והמיפלגה במנדטים! מודדים לא

 את שהביאה היא הליברלית
הניצחון.״

 תל־ עיריית ראש •
 (״צ׳יץ״׳) שלמה אכיב,
 הבאה ״בכנסת הנ״ל: על להט,

 מחרות הנחיות לקבל נצטרך
לנשום.״ נחיר איזה דרך

 של לשעכר המנהיג •
 רי־ אלימלך הליברלים,

 לבנון, אחרי ״עתה, מלט:
ליכוד.״ אצביע לא בוודאי
 ויעקב סובול יהושע •
 שהפך האיש — ״מודעי לזר:

 אחוז 90ל־ כישורים אחוז 90
שרירים.״

צ׳ארלי חד״ש ח״כ •
 סעדיה הפנתר על ביטון,

 למערך: שהצטרף מרציאנו,
 איזה הפנתרים? של ״פלג

 הנשמה שום לו? יש פנתרים
 זה כאן. תעזור לא מלאכותית

הקבר." מן מת להוציא כמו
 101ה־ יחידת יוצא •

 כלבים ״כחובב באום: שלמה
 שכשאינך לך, להגיד יכול אני

 באף תלוי ואינך ממשלתי פקיד
 פעם, מדי יכול, אתה — אחד

כרצונך.״ נביחה לפלוט
 עיריית ראש סנן •

על בן־מאיר, דם תל־אביב,
 כמו אותה שאוהבים ״העיר עירו:
 ברטט, ביקוד, בחדווה, אשה,

בערגה.״
 ״כול־ ומגיש מפיק •

 הכל ״בסך גינת: רפי בוטק״,
 מהתדמית מאוד שונה אני

 נורא, רגיש אני לי. שמייחסים
 ונפגע תקנה, ללא רומנטיקן

ביקורת.״ מכל אישית

 צריך תמיד לא
כאסח! ללכת

 גדול! קוצץ
 סידרתי אני גם

אתכם!
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