
 דייו משה עושה מה
? לו כשכואב

 התנהג מוזרה בצורה !■
 על הוויכוח בעת דיין משה

 לעבר הסובייטים הטילים הזזת
 שולחן ליד ישב הוא התעלה.

 לפתע הכנסת. באולם הממשלה
 ניגש המרופדת, מכורסתו קם

 הוריד אחר, שר של לכורסה
 מאחורי אותה ושם כרית ממנה

ה את סובב מכן לאחר גבו.
 את עליה ושם השכנה כורסא

 ה־ של המסקנה רגליו. שתי
מכאבים סובל הוא ח״כים:

גופניים.

■  שר־ להיות זה איך י
 השר על־כך כשנשאל לשעבר?

 אדימלדרימלט, ד״ר (מיל.)
 הילטון במלון ביקר כאשר

מק את הוציא הוא בתל־אביב,
 כן, ״כן, ואמר: מפיו טרתו
 זה להיות לא או שר להיות
דבר.״ אותו דבר, אותו

■  על אחר מסוג תשובה :
 השבוע השיב אחר, מסוג שאלה

 :ספיר יום!? השר־לשעבר
 יש מדוע בכלל מבין לא ״אני

 הם מצריים. לבין בינינו סיכסוך
 להם ואין אפריקאית מדינה הרי
צריכים אנו פה. לחפש מה

ה ח״כ מודאג כמה עד ■1
 תמיר שמואל החופשי מרכז
ן שמנחים מכו ל הפך מי

 הסיפוחים־ האופוזיציה מנהיג
ש ממודעה ללמוד ניתן טית,

בשי הערב, השבוע: פורסמה
ל ,11.05 בשעה ישראל, דורי
 תמיר. שמואל ח״כ עם טעמי
 תוכנית להפיכת לא־רע פטנט

פוליטית• לתעמולה אישית

 של המכוגיות
וייצמן עזר
הפך רייצמן כשעזר י■
הח הוא שר־התחבורה, להיות

ה הצבאית המכונית את ליף
 קטנה. 1300 בטריומף גדולה

 את לנהל עובר כשהוא עכשיו,
 של המסחריות החברות אחת

 יקבל הוא מרידוד, יעקב
 על־ הגיבה גדולה. מכונית שוב
 של 12ד,־ בת בתו מיכל, כך

 שמחה אני עכשיו ״יופי, עזר:
 למה הממשלה, את עזב שאבא
גדול.״ אוטו לו שיהיה

■ סתן ההצגה במאי י  ספרדי, בו
באיחוריו ידוע מילוא, יוסןש

המשת מור, אברהם על־כך
 ■רק מפה יצא ״הוא בהצגה: תף
שנק מה זה לאחר. שיוכל כדי
ל שהפך טבע העם: בפי רא

הרגל.״

סתן את ■1 ה ספרדי, בו
הירושל השכונה בהווי עוסק
 נכון. יצחק ח״כ כתב מית,
 נבון שינה חזרות, כדי תוך
 שהתקיימה לחזרה המחזה. את

 לא שבוע לפני השישי ביום
ב אותו חיפשו נבון. הופיע
 לאחר יומיים מצאו. ולא ביתו
נו חומר בלי נבון הופיע מכן
 הסביר מדוע? לחזרות. סף

 אבל הבאתי, לא ״חומר נבון:
 הפסקת־ הבאתי לעומת־זאת

אש.״

סטו הוא יחם, יונה ;■
 באנגליה. הלומד ישראלי דנט
 בכיתתו, התלמידים שאר בין

 האמיר של בנו גם לומדים
 אבוד־ נסיך של והבן פייסל

 לארץ, יונה הגיע השבוע אווי.
״ה השניים: על סיפרים ובפיו
ב פעם מטלפן פייסל אמיר
כ איתו ומשוחח לבנו שבוע
כי לי סיפר הבן בטלפון. שעה

 שעורכים יום־וזהולדת במסיבות כשרונותיה את מדגימה היא אסטרולוגית. היאסטן טלירה
 מימין בתמונה חודש. אותו מזל לבני קלאב״ ״קינגס מועדון־חלילה בעלי

 ויתפרסם ההצלחה לפיסגת יגיע הוא שנים שבע בעוד כי צרפתי (צדי) צדוק לשחקן טלילה מודיעה
 לה תהיה הבאה בשנה כי חבקין, דרורה למלחינח טלילה מספרת משמאל טופול. חיים כמו בעולם

חן. שולה הזמרת — לתורה ממתינה משמאל תקופח. לא האהבה וגם גדולה אמנותית הצלחה
•••.מ *

שב הערבים עם הסדר למצוא
מדי עם ולא ישראל שטח תוך
אפריקאית!״ נה

 משה ר ד״ לח״כ יש מה י■
 רוג׳רס? תוכנית על לומר סנה

חב שתי כמו הן ״המעצמות
 שעשו גדולות מסחריות רות

יו ביניהם להתחרות לא הסכם
 רו־ תוכנית זוהי — מדי תר

ג׳רם.״

 את סנה מסביר ואיך ■1
 של שנים אחרי היום, התנהגותו
 ״זה אמא־רוסיה? על התרפקות

 קורה אמא• על התרפקות לא
 מישהי על מתרפק שהוא לגבר
טעות.״ היתה שזו מתברר ואחר

 סנה, של למפלגה חברו !■
ה נסע מיקונים, שמואל

למט כשנשאל לרומניה. שבוע
 לקבל ״כדי השיב: נסיעתו, רת
 הפסקת־ על הערכות־מצב שם

האש.״

השחק התפלאו לכן לחזרות.
 ה־ שהתקיימה כשלחזרה נים

 הגיע העוגן, בקיבוץ השבוע
ער לא ההפתעה בזמן. מילוא

 אחרי דקות כמה זמן־רב: כה
העיר שוב. מילוא יצא שהגיע

ש ילדים הרבה כל־כך לאביו
 אליו להתפנות יכול לא הוא

 הבן ואילו בשבוע. מפעם יותר
ש לי סיפר אבודווי נסיך של

 שם באירופה, בסיור היה אביו
מצא זה מוס־ןסוס. אופנוע ראה

 ועל הפסקת־האש על !■
 לסטי־ גם יש רוג׳רס, תוכנית
 לומר: מה מנוסי דידי ריקאן

לפרי טיולים מארגנים ״עכשיו
מהשטחים,״ דה

ל1 | ך1 ^|1| |*1| | ||| י י את הביא טבריה משטרת מפקד |
# | מלכת לתחרות השנה בת בתו 1 11-1 |#1 /

 :בתמונה המלכה.״ תהיה היא שנים כמה שבעוד ״מפני המים
שטמברג. ורחל 1969 המים מלכת (מימין), דמיר שריין עם

ן - כ ״ ג ב . ל 1^— \ - י - ־—נ = * - .2-

 1 ראשי ובידור הווי קצין שחיה מיניבו שאור
צה״ל, של ראשי חינוך קצין קדת

 הוא כי התבדחו ביבר סגן־אלוף של חבריו משירותו. לפרוש
 הפסקת״ו בהסכם שנכללה המצרים דרישת בעקבות מהשירות

 ביבר יעזוב אם רק האש, את להפסיק יסכימו כי חיתנו בה
 לת שולח שהוא הצבאיות הבידור להקות : הסיגה צה״ל.

 בצד הנמצאים המצריים החיילים מנוחת את מטרידות
 במי! נראה שהוא בפי ביבר שאול :בתמונה התעלה. של

ששת״חי מלחמת אחרי נתפסו אשר הירדני המודיעין

 אלפי רכש והוא בעיניו חן
 רכב זהו ועכשיו טוס־טוסיס

באבודאווי. העתיד

■  של הבכורה הצגת לרגל |
 דוקה־פסטיבל־ החשפניות להקת

ב ידו הל ממועדון סכסי־שו
 הזמינו ביפו, זורבה מועדון
 הבכורה להצגת המועדון מנהלי

 רפאל. יצחק ח״ב את גם
 צורף אליו, שנשלחה להזמנה
 לפאריז לנסוע צורך אין הסבר:

הלידו, נערות את לראות כדי

ביפו.״ עכשיו נמצאות הן

 ע השבוע בדיחת ■
 ש הממשלה, משרי לאחד

 שלה, הציונית המשמעות
 ״ שמו: את לפרסם לא

 ד״נזיגים ארבעת שהופלו
 מסייג טייסים בידי טסו

 יו שני נפגשו מצריים,
 ,שמעת, במוסקבה. רוסיים

 מטוסים,׳ ארבעה לנו לו
 התעניין הפיל?׳ ,ימי האחד.

התשו באה ,אנחנו!׳ שני.

|9| | התחרו! למחרת בא טבריה עיריית ראש ך11\1 ן1|
י| ■י המשתתפות. מן להיפרד מוקדמת *

 מ צחר. חשיב התרחצתי,״ לא ״עוד אותו. שאלו ז״ שלומך
מ! ירד מהנסיכה שקיבלתי הנשיקה שטעם רוצה לא ״אני

1720 הזה העולם


