
 ידידים. היו ממבוש של ואביו ספיר של אביו
ם1111אלהם. לעזור הסכים לא ספיר פינחס אבל י
 אלוף

אלוף גגד
 שר־התחבו־ שחתם לפני !■

 הסכם על וייצמן עזר רה
 בנמל האחרונה השביתה חיסול

 הממשלה לראש צילצל אשדוד,
 לה להודיע כדי מאיר, גולדה

הי שהשעה למרות מעשהו. על
 ״מה הלילה. לחצות קרובה תד■

יס רסקוב חיים אם יהיה
 את ״תפסיק עזר. שאל רב?״

 לסקוב!״ בלי או עם השביתה
גולדה. השיבה

■ ה הכנסת, מחברי אחד ;
 לסקוב, את להדיח שיש סבור
 עזר. שיש ״טוב כך: על אמר

אלוף!״ לסלק יכול אלוף רק
 וייצמן שעזר בעת אגב, ■
פו הוא בארצות־הברית, מבקר

יש שגריר של לישכתו על סח
הסי רכין. יצחק שם, ראל
 אינם השניים בין היחסים בה:

ביותר. תקינים
 במדינה אנשים הרבה ■

ספיר פינחס שהשר חושבים
 למי אבל וישר. הגון איש הוא
 מוכתר זהו לכך הוכחה שיש

 ממסוש. איצ׳ה עין־הוד,
 של והוריו ממבוש של הוריו
ביני־ וטיפחו ידידים היו ספיר

 השיב הצעיר ספיר לנו?״ זור
 הראש את תכנים ״אל לאביו:
 החולות לרגליים שלי הבריא

 אי־ לדברי ממבוש.״ ושל שלך
 ההורים יכלו לא ממבוש, צ׳ה

מו אינו הצעיר שהדור להשלים
בפרנסה. להוריו לסייע כן

 של האלבומים לסידרת ■
 להצטרף עומד האומה, גדולי

 ופועלו חיין על אלבום בקרוב
 משה־חיים שר־הפנים של

 האלבום את עורך .שפירא.
לענייני אחרונות ידיעות כתב

נקדימון. שלמה מפלגות
■  תפקידו את שגמר אחרי ;
 פירסם בממשלת־ישראל, כשר

 אליהו לשעבר, שר־המשטרה
 בזכות כתבות סידרת ששון,
 סיפוח ונגד הפלסטינית היישות
 על הגיב ישראל. על־ידי שטחים

היר החקלאית שר השבוע, כך
 אל־נמר, ראשיד לשעבר, דני

ה בבית־הספר בצעירותו שלמד
 ״הלוואי ישראל: סיקתה חקלאי

 שרים- יהיו ישראל שרי וכל
לשעבר...״

ד<<ן
מוח ד3מו

 בשבועון שפורסם בהספד ■
״י שש הכתב סיפר גרמני,

בלוט־ המתגורר צעיר, ישראלי איש־עסקיסלנגר דוד
 בקאזינו בהימור לאחרונה זבה אנג׳לט,

 :לפניו זבה לא אחר מהמר שאף בפרס בלאס־ואגאס ״הורס-שו״
 מפורסמים הפחות ההימורים מבתי אחד הוא ה״הורס־שו" בלה.

 דולאר מיליון של שטרות לראווה מציג הוא אבל בלאס־ואגאס,
שט 100 מלבד אחד. כל דולאר אלפים עשרת של שטרות 100 —

להצ זכה דויד זה. מעין שטרות 19 עוד בעולם נמצאים אלה רות
 דולאר. 940 הקרפס שולחן ליד שהרוויח אחרי השטרות ליד טלם

 דומה איירליינס״, ״אמריקן של יפהפיה דיילת ישנה לידו אולם
 לנגר, של מישחקו את חיקתה היא בריט. למיי מים טיפות בשתי
 ה- רכוש אמנם היתה לא היא דולאר. 115ב- הערב בסוף זכתה

 הרומן הבשר״. ״ליטרת את בקומיסיון דרש לנגר אבל קאזינו,
חתונה. נשקפת ובאופק — רציני רומנטי לעסק הפך בקאזינו

 כאשר טובה. שכנות יחסי הם
 מקורות, למנהל ספיר התמנה

 עצים חנות בעל שהיה אביו, בא
 ממבוש של לאביו בכפר־סבא,

 שנפתח הזמן ״עכשיו לו: והציע
שהסכי אחרי לצינורות.״ חנות

 מרדכי הלך כך, על ביניהם מו
ו פיניה בנו אל קחלוכסקי

 חנות לי הציע ״ממבוש אמר:
לע־ תוכל דעתך, מה צינורות.

ש פעם לו אמר המנוח עגנון
 אומר ״כשאלוהים רק כותב הוא

 סיפר כתב כשאותו זאת.״ לו
 הגרמני לסופר בשעתו זאת

 הלה: השיב גראס, גינתר
 אחד אף לי בר־מזל! ״איזה

/עוזר!״ אינו
 בימים שהגיע עיתונאי ■

כמד. סיפר מקאהיר, האחרונים

 בבירת כיום המהלכות בדיחות,
 מצב־הרוח על והמעידות מצרים,
לדוגמה: בדיחה שם. בציבור

 שני יש בקאהיר אחד ברחוב ־״
 הקצב זה. מול זה איטליזים,

 עכד־אד־נאצר. שמו האחד
 לקוח נכנס דיין. שמו השני

ו עבד־אל־נאצר של לאיטליז
 הקצב: אומר מוח. קילו מבקש
 אני ממול. להשיג אפשר ״מוח
לשון.״ רק מוכר

כני הטלוויזיה בתוכנית ■
 המשורר הופיע חופשית, סה

ה בין שלונסקי. אכרהם
 אהוד המנחה, ממנו ביקש שאר,

 המושג את שיגדיר מנור,
 ו,מיטה עגב׳ ״,דרך ״פלירט״.
שלונסקי. השיב חטופה׳,״

הגרמ הטלוויזיה מטעם ■
 אכן־ ג׳ודי את הזמינו נית

ל מהבטן, שמדברת זאת חן,
 דוברת שאינה ג׳ורי, הופעה.

 לה שישלחו ביקשה גרמנית,
רשמ של מרט על התמליל את

 אותו ללמוד שתוכל כדי קול,
 לג׳ודי שלחו הגרמנים בעל־פה.

 הנסיעה כרטיס ואת החומר את
ש סוויסאייר חברת במטוס —

בשוזייץ. התרסק

 שדלת זמרת עושה מה ;■
 נשברת מופיעה, היא בו האולם,

ב ? אותה לפתוח ואי־אפשר
 שולמית הופיעה שעבר שבוע

 ב־ ההסתדרות במועדון ליכנת
 י־ מלא היה האולם כפר־סבא.

עש כמה נשארו מקום מחוסר
הש הנערים בחוץ. נערים רות

 האולם. דלת את וקילקלו תוללו
גמ בינתיים בא. ואין יוצא אין
 בתוכנית חלקה את שולמית רה

 ניסי הסדרנים לצאת. ורצתה
 שולמית הצליחו. ולא לפתוח
 חלצה ספורטיבית, רוח גילתה

 החלון, מן וקפצה נעליה את
 מעל מטרים מספר גבוה שהיה

הקרקע

■  ליזיקה הקוסמטיקאית ;
ה בשבוע להוציא עומדת שני

סי אין זה לתקליט תקליט. בא
 הפיזמונים, למיצעד להגיע כוי

ל כנראה ייהפך שהוא למרות
ב טיפול התקליט: שם להיט.

 ליזיקה, המבצעת: הפנים. עור
 התקליט כל לאורך המסבירה

 על לשמור צריכה האשד, איך
פניה. עור

■ תפקי עם הזדהות לאות י
כי עומד קרחת, במחזמר דו  א

 באחד המשתתף מור, רהם
 — במחזמר הראשיים התפקידים

ראשו. שערות את לגלח

 הצגת לקראת בכלל, !■
 שתיערך קרחת, של הבכורה

מתרח שבועות, כשלושה בעוד
:משונים דברים מיני כל שים

1 1 ואשתו כרמון״ ״לדקת רקדנית לשעבר ך *1*111 ל1י1
האופו שעיסקי אדלר, יצחק האופנאי 1 / 11\ 11 111
 הי :כפולה שימחה השבוע חגגה האחרונות, בשנים שיגשגו שלו

 נולד הראשונה בלידה וחצי. שנתיים תוך השלישית בפעם ילדה
 האחר בהריונה ;תאומות זוג לה נולדו השנייה בלידה ;בת לה

 שאל המחשבה תאומים. תלד היא הפעם שגם הרופאים קבעו
 כאע כפולה היתה השימחה הזוג. בני את הטרידה בנות יהיו

טוב מזל זכר. בן והוא — בלבד יחיד הוא החדש שהילוד התברר

 רואים למשל, חן, שולה את
 כל הולכת שבועות כמה כבר

 הסיבה: בים• להשתזף בוקר
 הקטעים באחד מופיעה שולה

 שהקהל רוצה ו״אני עירומה
מס היא שזופה,״ אותי יראה
פרת.

 במשך רכט. קובי או ■
 יום־יום הלך הוא שלם שבוע

לי, סלח הסרט את לראות
(הערפ צוארי את נושן אתה
 פולנסקי. רומן של דים),
 ז׳ילכר־ קרחת במאי כי למה?
שיל אותו. שלח טופאנו טו
כערפד. בהצגה מופיע קובי מד.

מופי חשובים אנשים גם ■1
 אחד הוא שוץ עמי בקרחת. עים

ב הנושא אביו. בזכות מהם.
המל חצר פסל הרשמי תואר
 לפני יום אגב, הבריטי. כות

שהופיע עמי, עומד הבכורה

 אז כל בהצגת התאווה בתור
להתחתן.

 נ ם ה את לקחו ולמה ■
ת ת את לתכנן ויאולט רי

ככה. קולחת? בושות

 האו בתוכנית המטמון ■
 המטס את חפשו של רונה

 וזא נאור מרדכי בעריכת
 טברי בסביבות היה ענר,
 דו עברו אליו הגישה דרכי

 פור תושבי פוריה• המושב
 במו לזכות אחד פה החליטו

 חב! כל בין אותו ולחלק מון
 זו את עושים א־ך המושב.

 הגיש דרכי כל את חסמו הם
 וו באבנים למושב המובילים

 אח מכונית שאף כך פסולת,
 הת לעבור. מסוגלת היתר■ לא

 חבו של החבילה עיסקת צאה:
 רמת־החיי את העלתה המושב

במטמון. זכו הם בה:

 צול קנדי, הנשיא אלמנת את לאשה שנשא היווני, האוניות אילאונסים אויסטוטד
 פתפ על רכון כשהוא זו, אינטימית בתמונה בחשאי לאחרונה

 קנד רוז אלא אינה אונאסיס שליד האשה הנוכחית. אשתו קנדי, מז׳קלין בהרבה קשישה אשה של
אשת לבין אונאסיס בין שפרצה במחלוקת לפשר בדי לאתונה במיוחד שהגיעה הקנדים, של אמם


