
 את אנשי־ביטחוו עצרו מדוע
!י בבריטניה ישראל של החדש השגריר ! ! ! !1א !

 שהופיע כלכלי מאמר §1
 ה־ היטלי לאחר הארץ, ביומון
חמ את העלה החדשים, מיסיס

ד ישרה: בנק נגיד של תו די
 בישיבת הורוביץ. (דולל!)

 בנקי של המנהלים מועצת
 לת:;וף ■ רוביץ ד, החל ישראל,

ה המאמר, כדת־ את בחריפות
ן הארץ של המדיני כתב  ד

ת י ל ג ר מו לו אין כי טען ,מ
מעוז אחד כלכלה. בענייני שג
 אז היפנד, הורוביץ של ריו

 דדכחיש ביו כי תשומת־ליבי
לש סוזייב, זלמן גם נמצא
ה בעלי התאחדות נשיא עבר

 דן של חתנו שהוא תעשייה
 אמרי הורוביץ אבל מרגלית.

ש רוצה אני לי, איכפת ״לא
 שטויות איזה ידע סוזייב גם

 ד,ישיב־, לאחד חתנו,״ כותב
ה על למרגלית סודיב העיר

 מרגלית, הורוביץ. של ביקורת
מת מאג; לאיזה הבין שלא
ו אליו טילפן הורוביץ, כוון

 תו־ אמר ד־ביקורת. לפשר שאלו
ב לן־ אגיד תיכף ״אני רוביץ:

 ו־ בנירותיו חיטט מדובר.״ מה
ה את סליחה, ״א־י, ך: המש

ל כתי מאמר א  מרכוס.״ יו
 מכתבים הורוביץ שלח אחר־כך
 בנק־ מועצת חברי לכל אישיים
הי ביקורתו כי הסביר ישראל,

 יואל של למאמר מכוננת תד,
מרגלית. דן של ולא מרכוס

 על בכנסת הדיון בעת ^
 סיפר החדשים, המיסים הצעת

ש לורנץ שדמה אגו״י ח״ב
 שר־ הופעת את ראה הוא

בטל ספיר פינחס האוצר
״נד השר: לעברו קרא וויזיה.

טל לראות לכם שאסור לי מה
 לא .״זה לורנץ: השיב וויזיה!"

זמן...״ ביזבוז רק זה אסור,
ישר של ההדש שגרירה ₪

 קומי, מיכאל בלונדון אל
ש לפני פעמיים לחשוב יצטרך
עי בתחביבו: בבריטניה יתעסק

 מכבר לא ציפורים. אחרי קוב
ב הקרייד, לאיזור קומיי יצא

3גןע קר ב ווו!
ש לאחר מלונדון, שנה חצי

 למורים בית־ספר שם סיימה
 בארץ דרום־אמריקאי. לריקוד
תו את מרביצה רות החלה

בקיבו תחילה הריקוד. רת
ועכ עממיים, ובבתי־ספר צים
שעו לתת מתכוננת היא שיו
 לחולי-נפש בבתי־חולים רים
בבתי־הסוהר. לאסירים ואף

ה בתיאטרון המועלית פידו, ג׳ורג׳ מאת ״אמלי" בהצגה משתתפתפרידלנד דריה
הזה. המחזה של הסצינות באחת דליה : בתמונה .״הבימה׳ לאומי

 יצא. הוא לאן בה רושם בד
פני כמה מגלה בכרטיסייה עיון
התוכ מפיקי אצל ביהוד נים•

 שפי* שמואל לדוגמה: ניות•
א  במחשבות: עסוק — ר

 לים, הלכתי - וינר ישראל
 שוש״ בתיה טלפון; לו איו
ה בעיר לשוח הלכתי — ני

 הלכתי — קורן אבי הומיה;
להפריע. לא נא לדפוק,

 שלישיית אנשי שלושת 0
 נכי פיק, צבי השוקולדה,

הממל לוי, ושוקי שושן
ב הראשיים התפקידים את אים

 והגיעו כמעט הישראלי׳, שיער
 הדבר המעצר. לתא שבוע לפני

ב הופיעו שהשלושה בעת אירע
 הנערכים ההפנינג ערבי מסגרת

 יריד־ במגרשי מוצאי־שבת מדי
 והם מאחר בתל־אביב. המזרח
הופ אחרי רק למקום מגיעים

ה על עולים הם בהצגה, עתם
 שבוע, לפני לחצות. קרוב במה
בהו שהחלו אחרי דקות חמש

 הבמה על שוטרים עלו פעתם,
ל להפסיק מהשלושה ודרשו

 להופעות שהרשיון כיוון שיר,
ה בלבד. 12 שעה עד הוא שם

ש מהשוטרים, ביקשו שלושה
 את לסיים להם יתנו לפחות

ה על שעלה הסמל הופעתם•
 ימשיכו אם לעצרם איים במה

 קהל התערב זה ברגע לשיר.
במחי־ בהופעה. שחזה האלפים

• 1ף ןי ־1*1^1  של בחזרות עתה המשתתף (מימין) 1 ך ן
/ | _י \ |, □ ^1|  העוגן, בקיבוץ הנערכות ספרדי״ ״בוסתן ו

 לידו, השולחן. מעל הכלים את ומוריד אמיתי כקיבוצניק מתנהג
בהצגה. הוא גם המופיע מור, אברהם השחקן הכלים, את שוטף

 — משקפת כשבידו ירושלים
 תוך בציפורים. והתבונן כדי

 אנ־ עליו הסתערו מספר דקות
להזד ממנו שדרשו שי־ביטחון

 תעודת־ את שלף קומי הות.
 המזל לרוע אולם שלו, הזהות

ש ישנה תמונה שם מידבקת
 הנוכחית. לדמותו .דומה אינה

ה כי בו חשדו אנשי־ד,ביטחון
 להם אמר ואז מזוייפת תעודד,
ה לבניין אותי ״קחו קומי:
או שמכירים תראו •ושם כנסת
מש רק היה: כך ואמנם תי.״

 אנשי־' השתכנעו לכנסת, הובא
קומי. מיכאל שהוא הביטחון

 השר אשת
בשד קוגה

 אל בא מוחמד מתי 0;
ם השר־לשעבר ההר? ח נ  מ
 בגין כשראה מתי. יודע כנין

 הכנסת, במזנון שעבר בשבוע
ה ממזכירות מזכירות שתי

ני אליהן, ניגש הוא ממשלה,
 ״זה ואמר: הלחי, על אותן שק

 למוחמד, בא לא שההר קורה
ההר.״ אל בא מוחמד אז

 הדיעות חילוקי למרות ^5
 ה־ שר־הקליטה בין הפוליטיים

 לבין פלד נתן המפ״מי הדש
 שוררים החרותי, בגין מנחם

ב טובים. יחסים השניים בין
 לפלד בגין ניגש שעבר שבוע
רו ״פלוגה סיפור: לו וסיפר

 הורה המפקד לקרב. יצאה סית
תלח בשבי! תפלו ,אל לחייליו:

ב האחרונה!׳ הדם טיפת עד מו
ב החיילים נפלו הקרב מהלך
ה אותם שאל כששוחררו, שבי.

ו בשבי נפלתם ,למה מפקד:
 החיילים: השיבו מתתם?׳ לא
ש אחרי זמן׳.״ לנו היה ,לא

ה את פלד הסביר הלך, בגין
כ ״כשנכנסתי שבסיפור: עוקץ

 לי הבטיח לממשלה, חדש שר
 נסיו־ את לי יעביר שהוא בגין

 שהיה שנים שלוש במשך נו
 פרישתו בגלל בממשלה. חבר
 את הזכיר לכן הספיק. לא הוא

הזמן.״ עניין

היא פרס שסוגיה זה ■
וה שר־התחבורה שר אשתו
 עזר לא פרס, שמעון דואר

 כך שהיה ומעשה באיטליז. לה
סוניה נכנסה שבוע לפני היה:

 וקנתה ביתה שבקירבת לאיטליז
החלי יומיים אחרי בשר. קילו

 לה התברר אז אותו. לבשל טה
 השר אשת מקולקל. שהבשר

ו גאיטליז חורה התביישה, לא
 את לה שיחליפו בתוקף ביקשה
 אותה, שהכיר הקצב הבשר.
בעיות. בלי החליף

■  יהודים רק שלא מתברר י
 חיים־ יצירות את מכירים
ער גם - כיאליל,. נחמן

 שהתקיים ראירנות בערב בים.
 סיפר בתל־אביב, שרתון במלון

 לענ-ינים ראש־הממשלה יועץ
 על טולדנו, שמואל ערביים

 : מאיר לגולדה שהגיע מכתב
מ מכתב קיבלה ״ראש־הממשלה

 ממזרת ערבי נוכאני, חמדי
מת בו עברית, הדובר ירושלים

 ממשרתו אותו שפיטרו על לונן
ב אל־אנבא. העיתון במערכת

 מבקש ,אני נובאני: כתב המשך
 של ברכתו את שתקיימי אותך

 צדיק זכר ביאליק: חיים־נחמן
כנ תחת והכניסיני — לברכה

פך.״׳

 כי לכך שמו־לב מעטים ■!
 בפאריס לשעבר ישראל שליח

(מו מרדכי קניות, למטרות
ל חזרה שנשלח לימון, קה)

 ז׳ורז׳ הנשיא •בפקודת ישראל
 נון־גראטה, כפרסונה פומפידו

די ארצה הגיעו עם מיד מצא
 פומפידי־ ברחוב — חדשה: רה

 של הנאה אשתו — אגב תא.
ה בתה בחברת רוזל, מוקה,

 ידידה (שהיא פחות לא נאה
 אפה של רב זמן מזה מצויינת

 לפני הגיעו דיין) ואחרונה
אינקו לפאריס, שבועות כמה

 בפאריס, שהות־מה לאחר גניטו.
להשת לשרבורג, השתיים נסעו

האי אחד של בנו בחתונת תף
 מעורבים שהיו הצרפתיים שים

 עצמו מוקה הספינות. בפרשת
בבית. להישאר העדיף

■ מ שחזרו קולנוע אנשי ;
 של השנתי הסרטים פסטיבל

 שבצ׳כוסלובקיה קארלוויי־וארי
ב העיקרי הנושא כי מספרים
 אלא סרטים היה לא פסטיבל

 של לשעבר הממשלה ראש
 דו* אלכסנדר צ׳כוסלובקיה,

 הצ׳כיים הקולנוע אנשי כצ׳ק.
 שדובצ׳אק הידיעה את הפיצו

ל — הוצב אלא הודח, רק לא
כנר סוציאלית, השפלה צורכי

 אוסף חדש: בתפקיד — אה
 ה- הולדתו. בעיר הזבל פחי

 כמובן, בלחישה הוסיפו, צ׳בים
יו דובצ׳אק של עיירתו שאנשי

 סולידאריות, לאות בבוקר, צאים
 לנגוע לו נותנים ולא לרחובות

ב אותם אוספים הזבל, בפחי
עצמם.

■ ! התר,ל- מרושעת בדיחה י
 של הפגרה בישיבת השבוע כה

 יצחק ח״כ לאמור: הכנסת,
 את ודרש לגולדה הלך רפאל

 גולדה: לו השיבה שלו. התיק
 התיק ממני? רוצה אתה ״מה
שר־המשטרה.״ אצל שלך

 המתהלכת אחרת בדיחה ■
ש אותם אצל המפד״ל, בחוגי

מלאכים.״ לא שניהם ני), (חז* ומיכאל ״רפאל נדפקו:

 ו3הל לאן
7צה״ל״ ״גלי עובדי

■  הגון, מוסד בכל כמו !
 צה״ל גלי עובדי גם חייבים

ב נמצאים הם איפה להודיע
 לבניין בכניסה העבודה. שעות

עו־ וכל כרטיסייה ישנה התחנה

 הקהל דרש ובצעקות אוח־כפיים
 השו׳קזלדה לרדת. מהשוטרים

 כמתוכנן, הופעתם את סיימו
 יותר להסתכן לא החליטו אולם

 עוד יופיעו לא — במעצר
ההפנינג. בערבי

ש זה אכנרי, סאם 6'
 לשגע והחליט מאמריקה חזר
ש אחרי ממשיך• הארץ׳ את
 של תמונה שעבר בשבוע קנה

 ל״י, 6800ב־ ינוקא משה
 :הבוטיק את השבוע פותח הוא

ה ״הקונה שלו. עור לדברי
 הבטיח לחנות,״ שייכנס ראשון

ה הנזרצדס את ״יקבל סאם,
בש שבת לשישי שלי פתוחה

חיים.״ שיעשה ביל

 האישי וטעמו אחד כל 11!
 שהוא במזכרות גם המתבטא

 למתופף מחוצלארץ. איתו מביא
 טעם יש קמינסקי אהרון

 שלו האחרונה מהנסיעה מקורי.
ש שיקופיות הביא הוא לחו״ל
 את צילם הוא בארגנטינה צילם.
ב במסעדה, לו שהגישו הבשר

 ה־ את ואילו האורז את פרו
 במכסיקו. הנציח הוא ליפתן

ה את אקרין רעב, ״כשאהיה
בתיאבון. הסביר. שקופיות,״

ב1723 הזה העולם .


