
 הישראלי הקהל ★ כלבים של ואובל רעב מלחין
וילדות עיתונאיות פוליטיקאים*. ★ הבריטי וההומור

 היימן, נחצ׳ה המלחין ■
 לביתו חזר בכרמיאל, המתגורר

 את ושאל מאוחרת בשעת־לילה
 ארוחת־ הכינה אם ליזט, אשתו,

 שבמקרר לו השיבה אשתו ערב.
 למחרת בנייר־כסף. עטוף עוף יש

 למקרר ליזט כשניגשה בבוקר,
 הכינה שהיא שהאוכל וראתה
 אם בעלה את שאלה איננו, לכלב

 שאל היימן זה. את ראה הוא
 בירור מתכוונת. היא למה אותה
 אכל הרעב שהמלחין העלה קצר
 מנת־המזון את גם העוף עם ביחד

הכלב. של
 אםריים תת־אלוף(מיל׳) ■
 בביח־לסין להתעמת הציע סנה

ביבנימין כוכב־הליכוד עם .)
 תחילה השיב ביבי נתניהו. בי')

שי־ אולם מדי, עמוס שסדר־יומו

 הביקור. למחרת בקפה־הבימה,
 וחדור התפעלות אחוז היה יאנוש

 להסביר ניסה הוא רוח״שליחות.
 בין בקירוב־לבבות החשיבות את

בתוק ארד, והדתיים. החילוניים
בחרי אותו קטעה בולטת, פנות
 לביטחון מומחה? אתה ״למה פות:
 אתה — לפוליטיקה כן. אולי —

 נעלב: יאנוש מאוד!" קטן מומחה
מתנהגת?״ את ״איר
ל הגיעו ישראלים הרבה ■

 חיים לשחקן להריע כדי לונדון
אופי גם היתה ביניהם מוסול.

 בלונדון שהתה היא נבון. רה
 להסתלק והעדיפה ארז, בנה עם
הצ ולא בשקט, ההצגה תום עם

השונות. לקבלות־הפנים טרפה
 צביקה כיום עושה מה ■

(לי מפקד שהיה מי שפירא,

י ד י □ ד  בכי־ ביותר הפופולריים האנשים אחד היה 17111!
תנו- עם הליברלית המיפלגה לאיחוד נוס 111 1111 1 1

 ששרווליה פתוחת־צווארון בחולצה שהופיע נתניהו, עת־החרות.
 את ללחוץ כדי הגדול, לאולם בדרן רגע בכל לעצור נאלץ מופשלים,

 תנועת״החרות. חברי כולם המעריצות, עם ולהתנשק המעריצים ידי
ורועמות. סוערות במחיאות״כפיים נתניהו זכה לבימה עלותו עם

 גרמו עיתונאים של חות־טלפון
לעי .חור" זאת, בכל למצוא, לו

ספטמבר. בתחילת מות
 במיוחד התרשמה שלא מי ■

 ),(מיל האלוף של מביקורו
 עם בן־גל (.יאנוש״)אביגדור
 השכינה, אצל פרם שימעון

א נאווה חברת־הכנסת היתה
 (צבע חברת־הכנסת־באדום רד.

בבן־גל פגשה הניצחי) לבושה

התח של הזוהרים בימים צה״ל
 מדי מגיש, שהוא לכך פרט נה?

בבק אקטואליה תוכניות פעם,
 הפל הוא ההם, הימים לזכר רים,

למפיק־סרטים.
 אברהם הרב נמצא והיכן ■

 של קולו נעדר מדוע שפירא?
 הפירסומיס בעת חתן־השימחה,

 הכלכלי? מצבו על השוטפים
שפירא ביותר: פרוזאית מסיבה

בחו״ל. שוהה
חבר־הכנסת של קולו גם ■

שכי מי ארידור, יורם (עדיין)
 חרות מזכירות כיושב־ראש הן

 הדיונים בעת נעדר ושר־האוצר,
 המצב ועל ליכוד־הליכור על

 ובא. הממשמש החמור הכלכלי
, בחו׳׳ל. הוא גם

גילעדי מוטי הבדרן ■
ידידו, אצל כדורגל לשחק הלך

 אלישבע שמעה כשלפתע נים,
 בעברית: לעברה צועקת אשה

 ג׳יבלי שלומך?״ מה .אלישבע,
כו החובשת אשה וראתה הביטה

 לכן ענקיים. ומישקפי־שמש בע
 השבוע, רק לזהותה. הצליחה לא

 אותה פתרה ארצה, הכל מששבו
 הי־ — התעלומה את ישראלית

 שנפשה קרמרמן, רחל זאת תה
 אחרי בסקנדינביה מישפחתה עם

בלי- הנשים שאר (כמו שכשלה

 עמוס הרפלקסולוג אצל קורים
 לחיצות כללו הביקורים טייבר.

 הרעב את שהפחיתו בכף־הרגל,
 בצירוף הלחיצות, המוסיקאי. של

 מקלפי השילו ומסאג׳ים, שיחות
הש במקביל קילוגרמים. 10 טר

 שהיתה הצמה את לקצץ תכנע
 להקפיד התחיל המיסחרי, סימלו

 את לכבוש יצא וכך בלבושו,
החדש. תקליטו לקראת הקהל
שתקלי־ עידן, אלי הזמר ■

! ן מי די
ע י ת פ מ

 באחרונה שהתה אלבין גליה
 שלה קבוצת״ידידים בלונדון.
 איתם להצטרף אותה הזמינה

 התיזמודת של חגיגי לערב
הברי המלכותית הסימפונית

 הנסיך נכח בקונצרט טית.
 הוזמנה הערב בתום צ׳ארלס.

 לקבלת- איש כ־ססג של קבוצה
 גליה המלכה-האם. בבית פנים

 הוצגה האחרים, כמו אלבין,
 עליו .הסתכלתי הנסיך. לפני

 סיפרה. להלם!" נכנסתי ופשוט
 מיקי אח מאוד לי הזכיר .,הוא

 הם המנוח.) בעלה (אלבין,
הגדו־ באוזניים דומים ממש

אלבין מיקי צ׳ארלס מסיד
ו רר,רם (מסת׳ .פשוט

 החולמני במבט באף, לוח,
 חייך הוא אליו, חייכתי וברזון.

נרג מאוד הייתי בחזרה. אלי
בג קניתי ולמחרת מזה, שת

 הנסיך של ציור־פורטרט לריה
 על״ידי שצוייר כפי צ׳ארלס,

התמו את ותליתי אנגלי, צייר
בבית.״ אצלי נה

 בתוכנית הופיע וחצי, 9ה־ בן הטלפאתיה ילד 1*111¥| 1ך1\1
 של אביו הפצועים. לכבוד ערב של האמנותית / #1 \ 111\

 אלוף את הזמין במופע איתו המשתתף מיילי, רוני הקטן, אורן
 להוציא מפלד ביקש אורן לבימה. לעלות פלד, יוסי פיקוד־הצפון,

 המיספר כל את אמר ואורן זאת עשה האלוף מכיסו. כלשהי תעודה
 התפעל, האלוף טעות. ללא סיפרה, אחרי סיפרה התעודה של

 לגלות גם יכול הוא אם אותו ושאל לאורן ניגש הוא הערב ובסוף
בדרוס״לבגון. החטוף האמריקאי הקולונל של הימצאו מקום את
ה לכנסת להיכנס בניסיונה כור)
נו.

 (.צ׳ר־ יצחק המוסיקאי ■
 באחרונה שינה קלפטר צ׳יל״)

 בימים המוציא קלפטר, תרמית:
יו רזה נראה חדש, תקליט אלה
ל מסופר בלבושו, מקפיד תר,

מהי .אדם — בקיצור משעי,
 הדראסטי החיצוני השינוי שוב".

בי־ 10 של תוצאה הוא בהופעתו

 בימים לאור יוצא השלישי טו
 השמועות כל את מזים אלה,
משי אחד הסמים. בנושא עליו
 הוצע נגמלתי, לאל, חודה ריו,

 אדמם. לאגודת כהימנון על־ידו
 מה זה חדש, שיר מוציא הוא כעת

 הזמר, כשנשאל אותי. שמחזיק
 גם אם לכבודו, שנערכה במסיבה

 הסמים, לעולם קשור השני השיר
 אותו שמחזיק שמה הזמר השיב
שיש וההשראה הדימיון זה בחיים

1*1\1 *1X111ף | 1ך  הצבאית, חולצתו את פשט ניקרגואה מנהיג מדים. ללא נדירה בהופעה נראה \
נלוותה לסיור שבועיים. לפני שנערך מעייף סיור במהלך טי־שירט, ולבש 1111^ 111\ #1\ 1 1

 האינטרנציונל נשיאת כסגנית גם המשמשת לאורטגו) (משמאל ארד נאווה הישראלית חברת״הכנסת
 ארד לאה. ששמה בניקרגואה, הנשים מנהיגת היא ארד ליד האכזוטית המתולתלת לנשים. הסוציאליסטי

אישרה. ולא הכחישה לא לאה יהודי. שמוצאה להניח שסביר חייכנית, גרושה ללאה, הסבירה
 נבחרת־ מאמן גרונדמן, יעקב

 מהופעותיו. אחת אחרי ישראל,
 מאוחרת, שעת־לילה זאת היתה

 ונחתך. נחבל המישחק ובלהט
 שם לבית־החולים, הובהל הוא

תפרים. כמה לו נעשו
שב־ ג׳וליאן הקומיקאי ■

ב הופיעו רולנדד! ואשתו רן
 איגוד־ לחברי במסיבה חמאם

 קטעי הגיש הזוג המפרסמים.
 מסתבר אך והומור, פנטומימה

 הבינו לא מהנוכחים גדול שחלק
 באנגלית, מישחקי־המילים את

 לקהל כי בנוח, לא מאוד והרגישו
 להומור להסתגל קשה הישראלי

ואשתו. שגרן של האנגלי
אי אירעה שכזאת פגישה ■

ו אלישבע בסקנדינביה: שם
בקרחו־ טיילו ג׳יבלי בנימין
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