
 חגרתי ״לא :בגיו מנחם השר
אנשיםלכיס.״ אותו הכנסתי ר?! — אקודח

 עוקפת גולדה
אבן את
 שר־ של נצחונו למרות ;■
ה בפרשת אבן אבא החוץ

 אותו עוקפת בחו״ל, הסברה
 מאיר. גולדה ראש־הממשלד,

 גולדה היה: כך שהיה ומעשה
 מיברק לשלוח מאבן ביקשה
 בארצות־הברית ישראל לשגריר
 אותו ולהזמין רכין, יצחק

 קיבל רבץ בארץ. להתייעצויות
במ היה כשכבר המיברק את

ש התברר לארץ. בדרכו טוס
 שלחה מאבן, שביקשה לפני

 ורק לרבץ, מיברק עצמה גולדה
ל אבן את הכניסה אחר־כך
תמונה.

} ביום רבה היתר, התכונה !■
הקא אולם ליד האחרון השישי

 בתל־אביב. פרישמן ברחוב מרי
צרי ערב שבאותו בגלל זה כל
 אולם באותו להיערך היתד, בה

 של 70,־ד יובל לכבוד מסיבה
ב כבר שלונסקי. אברהם

 הירשו לא אחר־הצהריים שעות
ואנ בסביבה לחנות למכוניות

 פינה כל בדקו מיוחדים שים
כל לא נערך זה כל חשודה.

בש כמו שלונסקי בשביל בך
 אותו של הכבוד אורחת ביל

 מה שמשום מאיר, גולדה ערב,
הגיעה. לא

■  חיים ,שר־ר,חקלאות ;
 על גם זמנית ממונה ככתיי,

 פלא לא לכן הבריאות. תיק
חקל בין קצת מערבב שהוא

 אותו כששאלו ובריאות. אות
במשרד־ד,ברי מרגיש הוא איך
 לא עזר משק ״זהו השיב: ,אות
רע.״

■  יוסר שלח״כ שחשב מי |
 מה יהיה לא מגח״ל קרמרמן

תפ על שוויתר אחרי לעשות,
 עזר לטובת שר של קיד

 איש קרמרמן, טעה. וייצמן,
 עתה, מקים גח״ל, של הכספים
 פרטית מודיעין רשת בחשאי,
 ידיעות כתב לא אם ומי לחרות.

 נקדימון שלמה אחרונות
ברשתי כעוזרו ישמש

 על הסיפור את זוכרים ■
 בגין מנחם השר השתתפות

אישר־לא־ שהצנזור זה במירדף,

 השבוע אז לפרסם? אישר־אישר
 כי כמובן, בחיוך, בגין, סיפר
 אומנם לו נתנו המירדף לפני

 אותו חגר לא הוא אבל אקדח,
הכ סתם הוא שהתפרסם. כפי
 הוא מה ובכלל, לכיס. אותו ניס

קצתי בלט שר,אקדח אשם

הצדיק
הל״ז

ה כהן ששלום אחרי *
הרפור התפילות ספר את רים
 מנחם אגו״י ח״כ שזרק מי

ש, לנשי אותו מסר הוא פרו
 לא פרוש אבל הכנסת. אות
 ליועץ ניגש הוא הספר. על ויתר
 חדש כוח — הזה העולם סיעת

 אמנון עורך־הדץ בכנסת,
 שישתדל ממנו וביקש זכרוני
 הוא כי הספר, את לו שיחזירו

זכ אותו כששאל אותו. צריך
 בכלל יכול אתה ״איך רוני:

 פרוש חייך כזה?״ ספר להחזיק
ענה. ולא

 על התגובות היו ומה ■
ה התגובה פרוש? של מעשהו
 מצד היתד, הראשונה חיובית
 סיפר מרוצה. היתד, היא אשתו:
 :ירים זיוה לעיתונאית פרוש
 לצידי היתד, אשתי כל, ״קודם

 כוח. יישר לי ואמרה הזמן, כל
 ידי, את לחצה לא היא אומנם,

המ ,.״אשד יד לוחץ אינני כי
 ידה את גם לחץ ולא פרוש שיך
יריב. של

 היהי הפיזמונאי כששמע י■
שה התביעה כתב על מנוסי

 נגד רפאל יצחק ח״כ גיש
כי העיתונאית ל ת, סי ש ק

 להסתבר עלול ״עכשיו אמר:
ל״ו גדל הצדיקים שמספר  מ...

.ל .ל״ז.״ .

 בעזה נזרק כשבוע לפני !■
 קמ״ט נסע בה מכונית על רימון
 התפוצץ, הרימון מטה). (קצין
 כששמע נזק. כל גרם לא אבל
ה הדרום פיקוד מפהד כך על

בי הוא שרץ, אריק אלוף
 הקמ״ט, את אליו שישלחו קש

 איתו לברר רוצה שהוא מפני
הרי מטיל על הסתער הוא אם

 ונכנס הגיע הקמ״ט שלחו. מון.
 התברר? ומה שרון. של למשרדו
אלא הוא לא זה שהוא התברר

 קמ״ט? היא ולמה .55 בגיל אשד,
 עובדת היא שנתיים מזה כי

ונמ עזה ברצועת סעד בתפקידי
 לכן צבאי,. שילטון תחת צאת

 שלא ״טוב התואר. את קיבלה
 לה אמר וברחת,״ הסתערת

אריק.

 רוטשילד״, הייתי ״לו 61׳
 רוטשילד בת־שבע השיר. אומר

מא לא אבל רוטשילד. היא —
 כך שהיה ומעשה לה. מינים
 להקת בעלת היא בת־שבע היה:

 יש דור לבת דור. בת המחול
ב־ גבירול אבן ברחוב משרד

 יש לבניין בכניסה תל־אביב.
ל הדרך את המראה קטן שלט

 לבניין הגיע כשבוע לפני משרד.
רי לערוך על־מנת עירוני פקח
 את לקבוע כדי השלטים, שום
 לבניין בכניסה השלטים. מס

 השלט שייך ״למי הפקח: שאל
 השלט על מצביע כשהוא הזה,״

ה ״לרוטשילד,״ דור. בת של
 הוא האמין. לא הפקח לו. שיבו
ל וניגש דור בת למשרד נכנס

״למי :וייס מיבד פקידה
 אותה. שאל המשרד?״ שייך

״תפ מיכל. השיבר, ״לרוטשילד״
זה אם הזה. המישחק את סיקו

ד אני אז רוטשילד, פי ס  פו
 הו איתי,״ להתחכם תפסיקו

 תעוד את מהר לי ״ותני צעק.
 הז הפקח דרש שלך,״ הזיהוי

 טענותיה עזרו לא למיכל עם.
 למשפנ| הזמנה קיבלה השבוע

 והכשלת לפקח לעג האשמה:
תפקידו. מילוי בשעת

 ש לו יש ביש מזל איזה ■
 שכת: זה רוטכדיט, יעקם

 ל נסע הוא השלום. שיר את
 מעו היה שעבר ובשבוע לונדון

 ל! עוד זה בתאונת־דרכים. רב
 ששעו הוא הנורא נורא. כל־כך

 לסדו ניגש הוא התאונה לפני
 שלו הביטוח בחברת ענייניו את

הרגל, את פשטה שהיא והסתבר

 יום־הולדי חוגגים איך ■
 מיג כל יש דגים? מזל בן של

ש זאת היא מהן אחת דרכים:
 די• י רני כדק, בתיה בחרו
מ אלה ניצן, ושלמה טני
 בתיה, של לחבר היה. חסיד איש

 יום■ היה פיינגולד, מיכה
 לקנות החליטו השלושה הולדת.

 יין. ובקבוק גדול קרפיון דג לו
 תהי־ שהמתנה וכדי קנו. הם

 את להכניס ניסו הם מקורית.
 הצליחו. לא הבקבוק. לתוך הדג
 לדג. הבקבוק את להכניס ניסו
 עשו? מה הצליחו. לא שוב

הבק ואת בנפרד הדג את לקחו
 באמצע אותם ושמו בנפרד בוק

 מיכה. של ביתו בפתח הלילה
 למטה. מהר ורצו בדלת צילצלו

ב וקפץ הדלת את פתח מיכה
המ הדג למראה חזרה בהלה
התגל לעומתו השלושה פרפר.

 למעלה חזרה עלו מצחוק, גלו
 לטגן| תגמור שבתיה עד וחיכו

 ואז גמרה היא בבוקר הדג. את
יום־ההולדת. חגיגת החלה

ח־ג־ קירק של האבא ;■
 לקעגס־ השבוע הגיע לאס
 עמנואל המפיק בחברת קלאב

ה הלצה. אינה זאת הניגמן.
 כון ריצ׳ארד ההוליבודי כוכב

 תפקיד את ההסדר בסרט משחק
 אל ניגשה לפתע האבא־של־קירק.

 בשם צעירה המצולק הכוכב
 עיריית של מהפקידות צילה,

 בשאלה־ אותו והפגיזה תל־אביב,
 ב־ לא ״אתה ־אלף־דולאר:64של־

 סקנדל שעשה הזה האיש מיקרה
 האמת שלו?״ ר,מיסיס בעניין

ב להסריט מתכוון שבון היא
כלום. קליד עם מערבון ארץ
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 שאפשר מתקפל קטנוע :במינו מיוחד קטנוע על רוכבת היא
 יהווה רבים נהגים לדעת מכונית. של מיטען לתא להכניסו

בתל־אביב. התנועה פקקי לבעיית פיתרון זה מסוג קטנוע

תל־ הפועל וכוכב לשעבר בכדורסל ישראל נבחרת שחקן1לוסטי אח
:במרכז המקופל. הקטנוע את (מימין) מרים לשעבר אביב

החנייה צורת :משמאל התא. בפנים כשהקטנוע המיטען תא את סוגרת אווה אשתו

 הבריטי בצבא לשימוש הוכנס זה מסוג קטנוע דנה. ובתה אווה כשלידו הקטנוע של
הקט עבר השנים במשך איתו. צונחים היו הבריטיים הצנחנים במלחמת־העולם־השנייה.

לאופנה. להחזירו משתדלים עתה וה״למברטה״. ה״ווספה״ ביניהם רבים, גילגולים נוע


