
 ?!פה־עם־טינופת שונא בדאהרוו
אנשיםלסט״?! תוספות — אבו ואבא

מיוע אחד ניסה כאשר 0!
ה מזכ״ל של הקרובים ציו

 כן־אהרון יצחק הסתדרות
 עם יחסיו את לשפר לשכנעו

 הציע הפועל, בוועד מסויים חבר
 אותו את להזמין לבן־אהרון

סי בן־אהרון קפה• לכוס חבר
 קפה לשתות אפשר ,איך : רב
טינופת!״ עם

■ יע־ גד ח״כ כשמונה י
נ ,שר־ד,תחבורה לסגן קובי

ב ברפ״י־לשעבר חבריו זכרו
 מחברי אחד עם לו שהיה ויכוח
ה הכריז שבסופו רפ״י, מרכז
 של מוסר יש ״ליעקובי חבר:

סוסים!״ גנב ן

■י  הוסיף יעקובי אותו על ;
מ פרס ״שמעון חבר: אותו
ב ברוסית) (שרץ גאוניה גדל

שלו!״ גינה

■  דיין משה אמר ומה ׳
יעקובי? בחירת על כששמע

:יריב זיווה העיתונאית לפי
יעקובי!״ בני תירא ״אל

 של האכילה הרגלי על 0
 מלצר סיפר מלקוחותיו שניים
ב הרומניות הסטייקיות באחת

 סטייק אוכל אבן ״אבא יפו:
 רק תוספת. שום בל־ גרם 400
 אוכל דיין משה אדום. יין

ויסקי.״ עם אבל נרם, 300
 ח״כ של האחרונה וסיעתו 8,!

 לאר- רימלט אלימלך ד״ר
אל־ לחברת עלתה צות־הברית

שהיה, ומעשה דולר. 4000 מל
להצ שכח רימלט ח״כ היה: כך

באשרת־כני־ נסיעתו לפני טייד
 ששלטונות מאחר לארה״ב. סה

 את מחייבים באמריקה ההגירה
מ לבדוק התעופה חברות כל

 ב־ מצויירים הנוסעים אם ראש
 כשגילו הטילו, אשרות־כניסה,

 קנס לרימלט׳ כזאת אשרה שאין
 ב־ אל־על. על דולר 4000 של

חב הוציאה זו, תקרית עיקבות
 דיילות לכל חוזר אל־על רת

 אשרות את לבדוק המטוסים,
א — היעד לארצות הנוסעים

חברי־כנסת. הם פילו

ש גרמניה, מערב של הכדורגל מכוכבי אחדמילר גרד
במקסיקו, העולמי הגביע במשחקי השתתף

 לאביזרי״ספורס, פירסומת בתמונת דוגמנית עם להצטלם היסט לא
 של סכום אומנם דרש מילר של אמרגנו לירות. 3500 תמורת

בפחות. יצשלם שהוא הסכימה מילר של אשתו אבל לירות, 5000

ה המנכ״ל עם מינויו לאחר
התשו 1 דסקוב חיים קודם

שלילית. בה

 לא או רמטכ״ל של בת 0
 זוהר על רמטכ״ל, של בת

 רב־אלוף של בתו בר־דב,
 של התפקיד בר־דב, חיים
 מנהלת היא משפיע. לא האבא

 שבין זוהר, רגילים. חיים לה
 גם בצבא שעשתה הדברים שאר

 ב־ כמדריכה עתה עובדת צנחה,
 כדי תוך כשהגיעה אנז־וזיור.

 באילת, הבדווי לבאזאר עבודתה
 ולמכור להדגים התנדבה היא

 של דעתו מה בדוויים. תכשיטים
מתערב. אינו הוא כך? על האב

 של *סודו
הליצן הכני

נפ איך התגלה השבוע !■
 ל־ הדמוקרטית החזית מפקד צע

 חוו* נאיף פלסטין שיחדור
 קרבות בעת זה היה אטמה.

 חוואט־ בירדן. מלחמת־האזרחים
 ע־ יאסר אל־פתח ומפקד מה

 במחנה במיפקדה ישבו ראפאת
 צבא כוחות אל־וחדאת. הפליטים

ל תותחיהם את כיוונו ירדן
 לפי׳ הצליחו הם המפקדה. בניין

בפגי פעמים שלוש בהית גוע
 וחוואט־ עראפאת ישירות. עות
ר כשהם מהפגזים התחמקו מה
 לחדר. מחדר כמטורפים צים

ל מבעד חוואטמה ראה פתאום
 שהיא מאיזו בוער. טנק חלון
 זינק הוא ברורה, לא סיבה

כש הטנק. לעבר ורץ החוצה
מט עשרות כמה במרחק היה
פגז לפתע התפוצץ מהטנק, רים

 שהיא רוסיה, ילידת הקשישה הציירתינאי רבקה
ב דרך־קבע יושבת לגינים, סבתא כבד

 בן- דויד העולם. גדולי את שנים מזה מציירת ״כסית״, קפה
 על-ידה. הונצחו קנדי פ. וג׳ון דה־גול שארל מאיר, גולדה גוריון,

 כדי נשר. של רקע על המופיע דיין, משה של תורו הגיע עתה
 של פורטרטים בודדות, לירות תמורת רבקה, מציירת להתפרנס,

ספורות דקות ציור לכל מקדישה דיזנגוף, ברחוב ושבים עוברים

 רמז?״ אותך, מינה ״מי 0'
 אב־נרי אריה העיתונאי שאל

 ״שמעון החדש. המנכ״ל את
 השיב אנשים,״ כמה יעוד פרם
 יו לבן־אהרון גם ״האם רמז.

רמז נפגש האם ״לא.״ במינוי?״

 מנכ״ל בין הקשר מה 0
 אהרון החדש הנמלים רשות
 ההסתדרות מזכ״ל לבין רמז

הת רמז כן־אהרוןז יצחק
 שאחד מעוז־חיים, בקיבוץ חנך

בן־אהרון. הוא מחבריו

בחוזאטמה. פגע הרסיסים ואחד

עזיקרי עליזה אילו 0׳
 ביום לה מצפה מה יודעת היתד.

 הי- לא אולי השבוע, השלישי
ל תוכניותיה את מבטלת תה

 עמדה יום באותו יום. אותו
 לייצג כדי לברזיל לטוס עליזה

 היא זמר. בפסטיבל ישראל את
ל ונתנה המזוודה את ארזה

ל אותה להוריד שלה עוזרת
 0נםי אמרגנה של מכוניתו

ל העוזרת כשהגיעה רג׳ואן.
 המזוודה ידית נשברה מטה׳
הת החפצים וכל נפתחה והיא

 ונכנסו החפצים את אספו פזרו.
 קילומטר, כשני אחרי לאוטו.
 החליפו בגלגל. תקר נעצרו.

כמה כעבור והמשיכו. גלגל

 הצ׳י את הוציא גאון הצ׳ק.״
 שהחוויר לאילי והראה מכיסו

 ״תסתב׳ אמר, הוא ״תסתכל,״
 כתו! היה הצ׳ק על בתאריך!״

 הו! שלו הפרעון תאריך כי
.1844 בשנת

 ה היה אמת של ברגע 0!
 זדמ| התמרוקים יצרן שבוע

 בית־החרו מבעלי ,ליכוכיץ
 ליבוביץ! סיפר הזית. עץ שת

 ב מוזרים דברים ״יש לידיד:
 משתמשו ׳אשתי הזה. עולם

 !5 שעולה לפנים קרם באיזה
 אותו שואל תמיד ואני לירות,

 האג לה? נותן הזה הקרם מה
 או היא ואז לה? עוזר הוא

 מר אני יודעת, לא ,אני מרת:
סי .״,זה עם טוב יותר גישה

ל  קנדי רוברט המנוח הסנטור של הבכור בנו 1ן1|
כמו לפני נעצר כאשר לשערורייה שגרם |#4| 1111 11

 לימודי סיום לפני השנה עומד חשיש, החזקת באשמת חודשים
 ההיפיב חבריו עם להתרועע וממשיך שיער מגדל הוא התיכוניים.

וושינגטון שבמדינת להרים הבאים לנופשים כמורה־דרך ועובד

 תקר — נוספים קילומטרים
מש עצרו ונסים עליזה חדש.
 ל־ ללוד. טרמפ וביקשו אית

 באיחור, הגיעו הם נמל־התעופה
 טסה עליזה חיכה. המטוס אבל

 ומה לתל־אביב. חזר ונסים
 את לא אם בדרך רואה הוא
מח אותם, שלקח המשאית נהג
תקר? שקיבל אחרי גלגל ליף

 זו* יוסף העסקים איש ■
 יהורם עם התקשר כידה
גורדיצקי, ואידי גאון
 בשבילו להסריט להם הציע
 למלאכה. ניגשו השניים סרט•
 עבודה חודשי שלושה אחרי

 הסכים זה כסף. מזובידה ביקשו
 סך על צ׳ק להם נתן מייד,
יצ ומרוצים שמחים ל״י. 1500

ו בכיס הצ׳ק עם השניים או
 אספרסו ספלון ללגום הלכו

 אילי: ביקש שם בבית־קפה.
את תראה ליהנות, תן ״יהורם,

 לו ״מה התמרוקים, יצרן כם
הטובה? ההרגשה למען עושים

 זכו סוערות לתשואות 0
 שהו בעת כני ׳ק ג הקומיקאי

 הפילהרמוניו התזמורת עם פיע
 מהטו זוכין של בניצוחו

 הפנסיו קרן לטובת בקונצרט
אמו השאר׳ בין הנגנים. של
 ה ״ההפתעה ערב: באותו בני

 הי לי׳ שהיתר. ביותר נעימה
 המטוו עם שנחתתי ברגע תה

 בעזר! שנחתתי מזל בלוד.
 בזרקה... ולא בלוד אל־על
 מוכרו ״אני בני: הוסיף ועוד

באר האמת. את לכם לספר
 ש כולם חושבים צות־הברית

 טוו יותר הרבה לנגן יודע אני
ובכן באמת. מנגן שאני ממה

 הזו את לכם לספר לי הרשו
ניגנת באמת אני הערב מת:

 שאב ביותר הטובה בצורה
״יבול . . .

9 1729 חזר. העולם


