
 קר1ן־ב1עית איזה ארידזר, רם1י עם פרס שימשן נפגש מחע
חברתית? למסיבה רייסר מיכה בא מי זעם בחרות קוראים

 השבוע התרגשו נכנסת ■
שה והשמנים היקרים מהסיגרים

 וערת־הכספיס יושב־ראש גיש
המ לעוברי שפירא, אברהם

 מס־ההכנסה אנשי — דינה
 נהג שפירא בוועדה. לדיון שבאו

 מן הוועדה חבר כשהיה עוד כך
 שלו המועדפים היו אז השורה.

 שר־ סגן היום אמוראי, עדי
 כהן־אורגד, ויגאל האוצר,

שר־האוצר. להיות שהספיק
 הגיב הסיגרים פרשת על ■

 (״זיגי") יצחק הוועדה ח״כ
 שאת אמר כבר ״מישהו זייגר:

 תיקנה לא בארץ עובדי־המדינה
 בנזיד אלא במיליונים, לעולם

עדשים.״
 אם השבוע נשאל אמוראי ■

 בין מהפגישה מבוהל אינו הוא
לש ושר־האוצר פרם שימעון

 אמוראי ארידור. יורם עבר,
 שאני ״כפי לחלוטין: רגוע היה

 עם נפגש הוא שימעון, את מכיר
 סופית להשתכנע כדי ארידור

לעולם." תהיה לא שדולריזאציה
 להופעתו חדשה הגדרה ■

 גר״ יוסי השחקן מצא פרס של
 לאחרונה אותו שראה אחרי בר.
למס הגיע הוא אל־פנים, פנים

 ל... בהופעתו דומה שפרס קנה
שוודיה. מלך

המש על מפ״ם לביטאון ■
 חוגי בקרב רבה אהדה יש מר,

 התחיל השבוע דווקא. הימין
 שיטרית, מאיר שם לכתוב

 מפני אולי קבוע. טור חרות, ח"כ
מ לסיעה שעמיתו ידע שהוא
 מדי קורא כהן־אבידוב איר
 על אותו ומעדיף העיתון את יום
אחר. עיתון־בוקר כל פני

ישר ההסתדרות למזכ״ל ■
 בכנסת. כבוד נותנים קיסר אל
 של שוועדת־החדרים כך, כדי עד

 בקומת מחדרם העבירה הכנסת
 מיפלגת דוברי את הוועדות
 הפך הקודם ומישכנם העבודה,

 המבלה קיסר, של חדרו להיות
מאוד. מועט זמן בכנסת
 שר־ סגן מילוא, רוני ■
 חברים בביתו אירח החדש, החוץ

 של ממחנהו וחברים אישיים
 צנועה במסיבה שמיר, יצחק
שהוז קוסם מינויו. לרגל שערך

 הפתיע החברים, על־ידי מן
 הנוכחים בפני וקרא בכניסתו

שהפ מי אך והצלח. עלה בירכת
 מיכה היה מכולם, יותר תיע

 בלויית למסיבה שבא רייסר,
מבקרת אביגל, שוש הד״ר

 עם נמנית שאינה התיאטרון,
הליכוד. תומכי
 אלון, יצחק הרדיו איש ■
 היה שאלות. יש ומנחה עורך

 הוא כהרגלו מתוסכל. השבוע
 שולמית ח״כים: שלושה ראיין

מה ארד נאווה מר״ץ, אלוני
 בדרך״ מחרות. ורייסר עבודה

 הפרובוקטיביות שאלותיו כלל.
 הפעם האווירה. לחימום גורמות

 קור־רוח על המרואיינים שמרו
 של ניסיונותיו וכל דופן, יוצא-
 עלו בלשונם אותם למשוך אלון

בתוהו.
 המשבר על בכנסת בדיון ■

 ח״כ אמר תל־אביב, בעיריית
 בר-און, (״מורל׳ה״ו מרדכי

 להשוות שאי־אפשר חש שהוא
 מבחינת וירושלים תל־אביב בין

וההיס היופי החן, הקדושה,
 ללא־ השר אותו הפסיק טוריה.

מבחי ״גם חורביץ: יגאל תיק
להש אי־אפשר העיר ניהול נת

וות.״
 נדהמים ח״כים עשרה ■
 שר־המישט־ כיצד השבוע שמעו

 בעובדה מודה בר״לם חיים רה
 מאפשרת ירושלים שמישטרת

 נגר אזרחים סיירת של קיומה את
העוסקות על המאיימת פרוצות,

ן ן  בן אורגד לנוער. הציוני הקונגרס של בכינוס הנואס פרס, שימעון מאחורי יושב ך1 ך1\1 ך ן
ו 4 1  נמנה והוא אורגד, אריה הטלוויזיה איש של בנו הוא לצה״ל, להתגייס העומד ,18ה״ 111 11\
 הערב את הינחה אומד בירושלים. בבנייני־האומה האחרון הרביעי ביום שנערך הכינוס, מארגני עם

 התפקיד. על בנו משתלט איך מקרוב לבדוק בא שאביו משום גבוהה, קריינות רמת על לשמור והשתדל
רצונו. את משביע הוא אם לדעת כדי לעברו הציץ פעם ומדי הבימה, ליד שישב באביו, נעזר אורגד־הבן

 בעברית, שרה מעולה, איכותי קול בעלת ג׳ונסון, שלה. חדש יחיד
 אחד, שיר שרה היא במופע אנגלית. היא שלה ששפת״האם למרות

 ניגש ההופעה בתום ארגוב. אלכסנדר(.סשה״) של הסגולה, השימלה
 על לו שיש היחידה שהביקורת והעיר אותה בירך המלחין, אליה
עטו. מפרי אחד משיר יותר להשמיע חייבת היתה שהיא היא הערב

 1 לקוחו־ ועל העתיק במיקצוע
 בתשובה הסביר בר־לב תיהם.

 כי שלד, מתי של לשאילתא
 החרדי במיגזר פועלת הסיירת
בלבד.
 הודה הזדמנות באותה ■

 אחד רששורט, שעירא בר־לב,
 לאירגון בהשתייכות החשודים

 ב־ פועל עדיין היהודי, הטירור
כשליח־עליה. ארצות־הברית

 כרבע יורם הפירסומאי ■
 שהתעוור ותיק, בחבר פגש

 החבר ששת״הימים. במילחמת
השמו נכונות אם ברנע את שאל
 בענף־הפירסום. משבר על עות

 לו השיב רואה,״ שאותה ״כמו
שאלתו. על ברנע
 מהופעתו, הופתעו הכל ■

 של כביכול, הבלתי־מהוקצעת
 שלמה תל־אביב עיריית ראש

 מוקד בתוכנית להט, (״צ׳יץ״׳)
הת שצ׳יץ׳ מתברר בטלוויזיה.

 הוא לחץ מרוב אך היטב, כונן
 התשובות את ושכח התבלבל
הטובות.

חי העירוני בתיאטרון ■
 גם אלא משחקים, רק לא פה

דו למד קודם שפות. לומדים
להו כדי ערבית, תבורי רון
מח של הערבי בתירגום פיע
 יוסי נאלצים ועתה לגודו, כים

 בוציה ההצגה צוות וכל שולק
 שמחזהו משום יידיש, ללמוד

 גם יועלה בר־יוסף יוסף של
 של הברקה בעיקבות זו, בשפה
סמל. נועם התיאטרון, מנכ״ל
 גורמת הלבנונית הביצה ■

 עיכול. בעיות בה שמתעסק למי
 את להסביל אפשר איר אחרת

 הצפון פיקוד אלוף שגם העובדה
 הפעולות מתאם וגם אור, אורי

 הסירו לוכראני אורי בלבנון
 ממישקלם קילוגרמים עשרות

האחרונים? בשבועות

 של למותו השנה ביום ■
 כן־גור־ יריב״) של (״סבאדויד
 כן־אלי־ ירים נכדו, סיפר יון,

 של הידועה קמצנותו על עזר,
 לתיקשו־ ד״ר כן־אליעזר, סבו.

 והזקן טרי, נשוי היה רת־המונים,
 בעוד החדשה. בדירתו לבקרו בא

 בדחיפות זקוק היה הטרי החתן
 שהוא בן־גוריון אמר למקרר,

 כלבבו מתנה לבן־אליעזר יעניק
 רץ הנרגש בן־אליעזר ספר. —

 ״אין עזרתה. את וביקש לפולה
 את וקנתה השיבה, היא בעיה,״
 שאל כאשר הדרוש. המקרר

 הנכד קיבל מה בן־גוריון אותה
אנ לו ״קניתי ענתה: היא לבסוף,

ציקלופדיה.״
 הישראלי הכדורסל מאמן ■
 בגרמניה, השוהה קליין, רלף
 להשמיע מעניינת דרך שם גילה

הפוג קללה שכל מכיוון קללות.
 בעיק־ גוררת הציבור בעובד עת

 אפשר קבוע, בשיעור קנס בותיה
 אחד גרמניה ברחובות לשמוע

 אותך מקלל ״אני לשני: אומר
 ומצא חיפש קליין מרק!" 40ב־

 הוא ועכשיו מדריר־הקנסות, את
 הקללות מהן הסכום, על־פי יודע

בזה. זה הגרמנים שמטיחים

נ של אהבת־הפירסום ■
 הוותיק הרדיו לאיש הזכירה שים

רא שי (״שמואליק״) שמואל
 הקולנוע כוכבת עם שערך יון

 לו סיפרה היא דיטריך. מרלן
 להאזין היא הגדולה שהנאתה

 מחיאות־כפיים של להקלטות
בביתה. לה שיש

כר-זוהר מיכאל הד״ר ■
 ברשימת 51 ה־ במקום מוצב

 כבר הוא אבל לכנסת, המערך
 על מדובר כאשר קדימה. חושב

 את שתחליף האישים גלריית
 המיפלגה, של הנוכחית ההנהגה

אליה. שמו את לצרף ממהר הוא

ה העולם18 2468 הז


