
ם1111א  בית-הוריה ניצל אירי
? באיסמעיליה אבן סוזי של

<״;
 שר־החוץ של אשתו י■
 אכן, פוזי הגברת אכן, *בא

 ששמה מצרית למשפחה בת ;יא
ש  ״אני של תיבות (ראשי *מב

 שהת־ ,שלימה״) באמונה !אמין
 גדות שעל באיסמעיליה, וררה

 בשע־ תוכנן כאשר !עלת־סואץ.
 הגדה לאורך בר־לב קו נו

 תעלת־סואץ, של ;ישראלית
 (ברן) אברהם האלוף ;ציע

התיכ צוות בראש שעמד רן,8
 המעוזים אחד את להקים ון

 מול בדיוק איסמעיליה, !ול
 של הוריה בית שהיה ־,בית
 קו ממתכנני אחד אבן. ווזי

 פורת, קימן המהנדס :ר־לב,
 ראיונות בערב השבוע :ילה

 של ספרו הוצאת לרגל שנערך
או אלי ד  אש — סואץ לנ

 תשומת־ את היפנה כי המים, ננל
 שכתוצאה לכך, ברן של ליבו

 עלול זה במקום המעוז :!הצבת
 ו־ הביו׳ ברן להיהרס. הבית

 פקד אבן סוזי של ״לכבודה״
המעוז. מקום את להעתיק

ההצ שעת הגיע כאשר ■
 אי־ הצעת על בכנסת בעה

 נסיעתו בענין בממשלה, האימון
למצ גולדמן נחום ד״ר של

נגד ״מי היו״ר: שאל רים,
 הקואליציה ידי כל ההצעה?״

 הממלכתית, הרשימה :צירוף
 מפ״ם ח״ב של ידו אבל :ורמו.

 מעט הורמה ארזי ראובן
 קרא לב. בחצי כאילו מאד■

 בא* יוחנן חרות ח״ב לעברו
 יו־ ״ארזי, ממול: שישב דר,

 שיראו תתבייש! אל גבוה! זר
מצביע!״ אתה ניך

 נחום של נסיעתו אגב ■
 לחברי סיפר הוא :נולדמן

 העצמאיים, הליבראלים סיעת
 שהוזמן אשתו שמעה שכאשר
מוחל בשלילה הגיבה לקאהיר,

מסו זה פוחדת, ״אני — טת
הממ הכרעת נפלה כאשר גן!״.
 אשתו: את גולדמן הרגיע שלה,
הסכ בשקט, לשבת יבולה ״את

חלפה״. נה
לנוכחו מאד כנה הסבר י■

 במזנון הכנסת חברי של תם
 ח״ב השבוע נתן במליאה, ולא

 היו״ר שופטק. אליעזר
השרים יתנו ״עכשו הודיע:

 שוסטק לשאילתות״ תשובות
״אני והכריז: החוצה צעד קם,

 האנשים אחד ספק ללא הוא האו״ם, מזכירו־טאנט
 ביו- והמודאגים העסוקים המוטרדים,

 י נחמה או־טאנט מולא היכן לכך. סיבות הרבה לו ויש בעולם. זר
 מולדת ביקור חאו״ם מזכיר ערך כאשר לאחרונה, רק הסתבר את

 אמו, את לבקר הלך זו בהזדמנות גורמה. ארצו, בירת :ראנגון,
 או- השתטח האסיאני, למינהג בהתאם .87ה- בת נאן־טאנג או

 אמר רגליה. דרכו עליה האדמה את ונשק הישישה לרגלי זאנט
קשים.״ במצבים נחמה תמיד מוצא אני אמי ״אצל :האו״ם :יזכיר

1| | ילד כמו בכה המערבונים, אלוף ,62ה״ בן 1111 ל
הרא ה״אוסקאר״ את שבוע לפני קיבל כאשר ן 1 11 11

 משחק הוא שם אמיתי״, ״אומץ בסרט מישחקו עבור שלו שון
 ויין, שחורה. רטייה עינו על המרכיב עין שתום מרשל תפקיד

 שהוכיחו סוערות בתשואות התקבל שנה, 40 זה בסרטים המופיע
 שלו. הפופולאריות על השפיעו לא הקיצוניות הימניות דיעותיו כי

מ לחות בעיניים אמר המיוחל, הפרס את לקבל ויין כשעלה
 כל־כך שזה יודע הייתי אילו !״וואוווו :אושר כשכולו דמעה,
יותר." מוקדם שנה 35 השחורה הרטייה את לובש הייתי יעזור,

ל אשתי את ״לקחת אשתו.
בתמיהה. בווין שאל פאריס?״

ן ■ ח י מ א ־ ן ב ערך כ
לאשתו הולדת יום מסיבת פאב

סגל פרדריקה בתיה.
וותי ידידה היא הפאב, בעלת

 ולכבוד הזוג, של מאד קה
של כזאת כמות הכינה המסיבה

 התברר, מסיבה באותה :■
הר נסיעותיו למרות שאבן,

מעוד אינו עדיין לחו״ל, בות
 כאשר כי החדשה. באופנה כן

 זיוה העיתונאית הופיעה
 מכנסיים בחליפת למסיבה יריב
 מבט שר־החוץ בה תקע ממשי,
 באה יריב ״העלמה ואמר: ארוך

מפוג׳מת״.

 תורה הגיע שכאשר מעדנים,
 לא — יום־ההולדת עוגת של
 מסוגל מהאורחים איש היה

לק ברירה בלית ממנה. לטעום
 שלה העוגה את בתיה חה

 מה וחשבה ישבה ושם הביתה,
במו עלה לבסוף איתה. לעשות

 את הזמינה היא — רעיון חה
 יום־הולדת למסיבת האורחים

ב בביתה ערכה אותה נוספת,
בערב. למחרת יפו,

 נגנב מספר ימים לפני @3'
 רחל האופנאית של ארנקה

 אלמוני גנב כאשר ברזין,
 הארנק בתוך מכוניתה. את פרץ
 צ׳קים, פינקס השאר, בין היה

 הגניבה. על לבנק הודיעה ורחל
 הבנק מנהל אליה צילצל השבוע

 קשר לה יש אם אותה ושאל
 שלמק מפני אלמגור, לדן
ב השק״ם לפקודת צ׳ק, הגיע

לספ הד״ר בחתימת ירושלים,
ב חתם הגנב אלמגור. דן רות
שיקב שרצה מפני אלמגור, שם
 ממנו לבקש בלי הצ׳ק את לו

 אלמ־ השם צדק. הוא להזדהות.
 את קיבל והקופאי הספיק, גור

נוספות. שאלות בלי הצ׳ק

 אבא שערך במסיבה ££
 ה־ עצרת נשיאת לכבוד אבן
 נוכח ברול,ם, אנג׳י או״ם

ן חרות ח״כ השאר בין חנ ו  י
 באבן התבונן באדר באדר.

 האורחים בקבלת עסוק שהיה
המסכן. אבן ״אבא והעיר:

 התערב קודם הקרבן. הוא תמיד
 עכשיו גלילי. ישראל בתחומו

 יהיה מי מעניין גדלדמן.
הבא?״.

 או ה״פלייבוי״ מתוך לקוחה אינה זו עירום תמונת אבל להאמין, לאחאווס הצבא
רוסי״, צילום שנות 70״ בתערוכת מוצגת היא דני. פורנוגרפי מסרט

 על למחות שביקשו יהודים בידי הושחתו בה המוצגות מהתמונות ושכמה בניו-יורק, עתה המוצגת
 ולפי בתערוכה, המוצגות העירום מתמונות אחת היא זו, תמונה ליהודיה. ברית־המועצות של יחסה
סאונה. בשעת בזרדים גופן את משפשפות האדום א הצב חיילות את מראה היא אליה, המצורף ההסבר

 הריקה לקיבה תשובה אתן
שלי״.

 לשוני חידוש
 אבן: של

באה ״העלמה
״מפוג׳מת ! *■־*■י■ ■יי■״׳*״ *יי*״*■■ 1

נות יותר מאוחר בשלב 63:
 אחד ח״כים. 12 רק באולם רו

 מהמערך, קורן יצחק מהם,
והס הנואמים דוכן על עמד
 תעודות- בענין חוק הצעת ביר

 פרופסור גח״ל, ח״כ הזהות.
 הסתובב קלינגהופר, יצחק

שיחות וניהל המושבים בין

מהאר החוצה בדרכו לפאריס.
 סיפר בווין אותו. פגשתי מון
 אותו ושאלתי הנסיעה, על לי
את גם איתו לוקח הוא אם

 אלין קרא לסיעה. חבריו עם
 גדול אחוז מהווה ״אתה קורן:

לשבת!״. צריך אתה — בכנסת

 על מאיר, גולדה ■
גלי ישראל תיק בלי השר

 תיק׳ ש,בלי חברים ״יש : לי
מאד!״. חשוב תיק זה אצלם
הש שנערכה במסיבה 'י■
העיתונאי הטייס סיפר בוע׳

 הסופרסאסל יוסר
והעיתו

ה הידוע, היהודי-צרפתי נאי
 השבוע גילה בישראל, מבקר

ל כדי נקט בה השיטה את
 להימורים, תאוותו על התגבר

ה את פעמיים שפשט אחרי
 ״פניתי קלפים: במישחקי רגל
 בצרפת הקאזינו בעלי לכל

 מכתב להוציא מהם וביקשתי
 מוחלט איסור עלי האוסר
המכ אלה. למוסדות להיכנס

 נודע המזל לרוע הוצא. תב
 האיסור כי מאוד מהר לי
בצר בתי-הקאזינו על רק חל

במונטה-קארלו.״ לא אך פת,

 זכמנות טאונפנד פיטר
 של שלישו היה בהם מהימים

 ניסה השאר בין אנגליה. מלך
 תדמיתו את לשנות טאונסנד

לשע הבריטי שר־המושבות של
 בעיני כווץ, ארנפט בר,

 יודע ״אני הישראלי: הציבור
 האמת אך אותו, חיבבתם שלא
 נחמד, אדם היה שבווין היא

 המלך שלח פעם ולבבי, פשוט,
פתאומית לשליחות בווין את


