
שדואו אי7 אמנים לוזבייא רצה תורג׳מו מרקוו
!״לאי־היונים ״רק :אמר ביבר ושאול

 נוכח צה״ל של הראשי הרב
 גופתו העברת בשעת בקנטרה

ל פלג דב רט״ן הטייס של
 בשעת רגליו, בין צה״ל. ידי

 פגז בבירור נראה הליכתו,
מילימטר. 120 מרגמה של

תלך ״שגולדה
"לבכות

 של הסקנדאלים כל בין ■
 עד שהתפרסמו ביאון דורג׳

 הסיפור עדיין פורסם לא כה,
 התחייבו הנוכחים שכל הבא,

ש בארוחה היה זה להשתיקו.
ב מאיר, גולדה לו ערכה

 ו־ ההסתדרות אישי השתתפות
 אמרה, גולדה מפלגת־העבודה.

הת שלי...״ ״העם כהרגלה:
 לא ארץ, יש ״לי בראון: פרץ
 העם אומרת, זאת מה עם!

 לעם שייך שלי הבן שלך?
יהו אשה נשא בראון שלך?״

 ולפי לוין, סופי בשם דיה
 ״למה יהודי. הוא בנו ההלכה,

 גולדה. שאלה אישי?״ אתה
 לטיעון מתאים שזה ״מפני
 אמר ואז בראון. צעק שלי!״

לא שייכת לא בכלל ״את לה:
 רוסיה־אמריק־ יהודיה את רץ!

 המקום, מן פרשה גולדה אית!״
 ״מה בסיפוק: בראון אמר ואז
לבכות!״ שתלך יש,

 התגלגלה הכנסת במיזנון !■
הצ עברם על השיחה השבוע

 כתב שונים. אישים של באי
ץ, ר א  כי סיפר מרגלית, דן ה

 היה אבן אבא שר־החוץ
 יגאל שר־החינוך של מפקדו
 של הלילה בפלוגות אלון,

 על־ התעורר כאשר וינגייט.
 ואחד מרגלית ניגשו ויכוה, כך

 שישב שר־החוץ אל הח״כים
 אותו ושאלו סמוך, שולחן ליד
 שב״ אבן, בסיפור? האמת מה

כ שירת השנייה מלחמת־העולם
ב הבריטי בצבא מודיעין קצין

 היכרתי ״אומנם השיב: מצרים,
 בתקופת לא אבל וינגייט, את

יו מאוחר אלא הלילה, פלוגות
 שאי־ זאת, לעומת נכון, תר.

בחבלה.״ אלון יגאל את מנתי

קו האמרגן שמע רק, 0! ר  מ
מן ג׳ ר  שדו־ האי כיבוש על תו

לאר החל מייד צה״ל, בידי אן
 בהתנדבות להופעה אמנים גן

ש אחרי באי. צה״ל חיילי בפני
 אמי של מרשימה רשימה הכין
 לאי, לנסוע מוכנים שהיו נים

 להקת זוהר, אורי ביניהם
איט צוות וכל החיוור הגשש
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 אשתו גס הסתפרה איתו יחד האנקראו. אאס הדנית לספרית
 כי טוענים ג׳ון של ידידיו קיוקו. החמש, בת ובתה אונו יוקו

הספ יותר. הרבה וחזקה חדשה אישיות לו הביא בראשו השינוי
 בשקית המשפחה שערות את השומרת ,27ה״ בת האנקראו רית

פארו. מיאה של הנער לתסרוקת דומה שהתספורת הודיעה ניילון,

 חיים הרמטכ״ל על כנראה,
הו מובנת לא אחרת בר־לב.

 כי סיפר בה ,בטלוויזיה פעתו
 הי' צה״ל של האחרונה בפעולה
בספי 40 הרוגים: 90 למצרים

עצמו. באי 30ו־ שטובעו נות

טין אדי טנ ס  קונ
ט ישראלי בסר

 פנה בטלוויזיה בראיון ■
 משה שר־הביטחון אל המראיין

 הפשיטה ״אחרי : ואמר דיין,
 הפשיטה לא ״זו האחרונה...״

דיין. אותו הפסיק האחרונה!״

העי של בערב־ראיונות
 שנערך אבנרי, אריה תונאי

 שר־ אשת גם הופיעה ברמת־גן,
הש בין דיין. רות הביטחון

 בביקורה כי רות סיפרה אר
 היא בדרום־אמריקה, האחרון

אוה מצ׳ילי, כעיתונאית פגשה
ב־ לבקר שהוזמנה אל־פתח, דת

 הפסיקה המאמר מאז כי חים
הארץ. את לקרוא

 אלדד־ ישראל הד״ר ■
 של בשמו השבוע סיפר שייט

וייצמן, עזר שר־התחבורה
 אותו, כששואלים עונה הוא מה

ה יהיה מה האחרונים, בימים
 יהיה מה ששואל ״מי סוף?

 שאינו עצמו על מעיד הסוף,
ההתחלה.״ היתר, מה יודע

מגופי דידי הפיזמונאי ■
 ד״־ עם לפגישה השבוע שאיחר
ל התנועה מראשי שהוא שייב,

 התנצל השלמה, ארץ־ישראל מען
התנו בפקק ״נתקעתי באומרו:

השלמה.״ ארץ־ישראל של עה

בן־אשר מרדכי ד״ר 0
ב העברית ללשון מרצה הוא

ב בחיפה. האוניברסיטאי מכון
לתלמי הד״ר מסביר שיעוריו

 השעה, את לדעת כדי כי דיו
 ולא השעה?״ ״כמה לשאול יש

ה ,מה ״השאלה השעה?״ ״מה

העי את הזמינה רות מצרים•
ל נסיעתה לפני לבוא, תונאית
 בעלך ״האם לישראל. מצרים,

 ״כן, אבנרי. שאל מזה?״ ידע
 ושאלתי מצ׳ילי אליו טילפנתי
הס ״הוא רות. סיפרה אותו,״

 עכשיו נמצאת והעיתונאית כים׳
הוסיפה. בארץ,״

■  כי התברר השבוע אגב, י
 בשם באגודה חברה דיין רות

 שלה שהנשיא בני־שם, ברית
 דה־ בנימין פרופסור הוא

יח טיפוח ושמטרתה פרים,
וערבים. יהודים בין טובים סים

■  דנו גח״ל סיעת בישיבת י
 סילכי של מאמרה על ברוגז

מנ בשר שדן בהארץ קשת
 גילה עצמו בגין כנין. חם

 וציטט במאמר מפתיעה בקיאות
 בעל־פה. ממנו שלמים קטעים
 הציעי בסיעה אחרים חברים
 ההקצבה את להעביר לא ברוגז
 שנסגר, היום עיתון של לצבא

 אסתר מכולם הגדילה להארץ.
לנוכ־ שסיפרה רזיאל־נאור

 קצץ אל מרקו פנה היה, חסיד
 צה״ל, של ראשי ובידור הודי

ובי ביכר, שאול סגן־אלוף
הס באירגון שיעזור ממנו קש
 ביבר: השיב לאי. האמנים עת

 להופיע רוצה דווקא אתה ״אם
 לסדר יכול שאני מה אי, על
 אי בבת־ים הסלע את זה לך
 טנטו־ חוף מול אי־היונים את

 ״גם והשיב: נעלב מרקו רה.״
 לאילת אמנים להביא כשרציתי

 ממני צחקת שהופגזה, אחרי
רו אני עכשיו לי. סייע וצה״ל

 ל־ הטיסה את לי שתסדר צה
 ״תקנה ביבר: השיב שדואן!״
 ,מחברת עליה ותכתוב מחברת
 כל את בפנים ותכתוב רצונות׳

וב השנה במשך שלך הרצונות
 רצון איזה תסכם השנה סוף

 ראשון דבר לא. ואיזה התגשם
 עם לשכב רוצה שאתה תרשום

ני מרקו בארדו.״ בריג׳יט
בי ללא ההופעה את לארגן סה
 שכוחות הסתבר אז 'אולם בר,

האי. את עזבו צר,״ל

השפיע, העבודה עומס !■

ה ואילו מהות מגדירה שעה?׳
 קובעת השעה?׳ ,כמה שאלה

 לפני בן־אשר. הסביר כמות,״
 לבן־ עובר־אורח ניגש שבוע
 השעה?״ ״מה אותו ושאל אשר

 של 24ה־ ״החלק המרצה: השיב
 מעניין הקטן.״ השמש מחזור

השואל? של תגובתו היתד, מה

 עורכת סטן, לאביבה ■
 עולמות הספירטואליסטי הירחון
 מיקרה השבוע אירע אחרים,
 בבית־הדפוס ישבה היא מעודד:

 נכנם עיתונה. את מדפיסים בו
 פה ״תגידו, ושאל: במדים שוטר

אחרים?״ עולמות את מדפיסים
למה כן,—״כ נבהלה: אביבה
בפחד. שאלה שואל?״ אתה
הבא, לגליון מחכה שלי ״הבן
הוא מתי לדעת רוצה ואני

השוטר. השיב יוצא,״

מזכירות חבר כשנכנס גד־■ א. משה הסופר דבר,
 בתל־אביב, הילטון למלון ,5כו?
 האשה מדור בעורכת פגש הוא
 ״האם גורן. מרים דבר, של

הא לגוב להיכנס מפחד אינך
 הילטון?״ במלון ועוד ריות,
אי רבתי; בא׳ ״לא גורן. שאלה

 הערי־ת לגוב להיכנס מפחד ני
״ פקוחה ובעין בעין, . .  השיב .

 הרי — להילטון ״ואשר גלבוע.
 העלאת על להודעה דומה זה

,הצר הופיעה שבה המחירים,
 טי־ כ,צרחנות השיתופית׳ כנות

 ולא בחטא צרכנות — פושית׳
גלבוע. סיים בכף,״

 ־7 שייכת השבוע בדיחת ■
 אריה החדש העבודה מזכ״ל

אלי סיפר אליאב. (ליובה)
 ושאל ברחוב הלך ״איש אב:

ה למשרד מגיעים ,איך מישהו
 תלך אחר־כך ישר, ,תלך סעד?׳

תמשיך אחר־כך ישר, קצת עוד

 ישו וכשתלך ישר, ללכת
ה למשרד תגיע — שנים

 הזמי זוהר אורי ■
 במיסעדה לסעוד ידיד בוע

 ויזוביו. המפוארת אביבית
 המיסעד מנות מכל שטעם

 לשלם מסרב הוא כי דיע
 באמצעות לקבוע הסכים
 א הוא ישלם, מי מטבע

 מטבע הטילו המיסעדה.
הפסיד.

 הזדמנות באותה ■
 השגריר מיסעדה באותה

 פרנסים בישראל, פתי
 1 משלחת וראש רה,

 גורש אשר הישראלית
 (מ מרדכי האלוף פת,

 החליפו השניים לימון.
 1 לא אולם הצלחות, מעל

מילה

 הו את כששאלו !■
 אבו־הב, יוסף מוהל

 היום, של הצעירים על
 לפי מתנהגים ״אלה

 ניצר הם איינשטיין.
 אותי מזמינים הם הזמן.
 שבו ואחרי -לחופה, ניסם

 או להכניס אותי מינים
אבי אברהם של בבריתו

 ו אולפני בעלת ■
 הג קלאוזנר, מרגוט

 אדי השחקן עם הסכם
 ? הראתה היא :טנטין

 יש נושאים על תסריטים
 התסריטאי בידי שנכתבו
 להשו לו והציעה אדר,
 אדי מהם. שיופק סרטים
 א סרטים: בשני להופיע
 והי אל־על מטוס תקיפת
 המצרי הראדאר פרשת

 גם להשתתף הסכים אוי
ישר: טלוזיזיה סירטי רת

 רי הביא הבליקיני, ממציאיין־ גה! וווי
לעיתוג אותו הראה הוא

 אנג׳לס, בלוס ערך אותה ״,70 ״סתיו בתצוגת לאומית
 זו ובלבוש מגולחות בגבות קרחים, הופיעו ונערה, נער

 ״זו עירומים. שנשארו עד — התצוגה במשך הורידו
 ה של צחוקם לקול גרנרייך הודיע הבא,״ לסתיו שלי

קרח בעזרת חד״מיני מראה :שלו נוספות תחזיות
ארוכוח גלימות בצורת אחיד ולבוש לצעירים, בגדים

1691 הזה העולם


