
 ביו א?!דחים דו־קרב למנוע רצו איר
? עראפאת יאמר לביו חוסייו המלר

4

 כן־ דויד כשקיבל ■1
ש האורחים פני את גוריון

 ל- לברכו כדי לשדה־בוקר באו
 בהם, התבונן ,84ה־ יום־הולדתו

 כולם שלא רואה ״אני ואמר:
ב חטוף עיון ואמנם׳ הגיעו.״
 הציבורי הוועד חברי רשימת

 של 8 0 ־ ה הולדתו יום לציון
 מחברי !9 כי מגלה ביג׳י,
זל השרים נפטרו: ועד אותו
ש חיים משה ארן, מן

 שיטרית, בבור פירא,
 אל- נתן זאב, אהרון וכן

 יוסף בהיר, אריה תרמן,
 בר- רב יצחק בורשטיין,

 דה־שליט, עמוס קוביץ,
 חושי, אבא דיין, שמואל

 עגנון, ש״י לברי, מרק
 שושנה פרדר, ישעיהו
 קריניצי, אברהם פרסיץ,
 איזה־ צבי חכם, ברכה

ייכין. ושמואל סון

 — חדש טלפאט
נתן אייבי

 נוהג עצמו הזקן ואילו !■
 את שאו. ברנרד כג׳ורג׳

 לרגל עיתונאי פעם בירך שאו
 מאחל ״אני :90ה־ יום־הולדתו

 שאו שנה.״ בעוד שניפגש לך
ב והשיב בעיתונאי התבונן
 כי אם כך, מקווה ״אני חומרה:

ה ת  חיוור.״ קצת לי נראה א
.94 בגיל מת שאו

■  ביג׳י של מעמדו ומה י
העיתונ אחד לשאלת עכשיו?

 השיב ביום־ההולדת, שנכח אים
 לאף שייך לא ״אני בן־גוריון:

 אפילו לע״מ, לא גם מפלגה.
מזכירות.״ כחבר בי שבחרו
 גילה אותו נוסף סוד !■

 שלו הראש שומרי בן־גוריון:
 האהוב האוכל את לו מכינים

 היתר, ז״ל שפולה זה עליו.
לו. מכינה

פעתו נפחאבן אבא פני גלר אורי של בהו ם ג  ב- מדעני
מן״. ״מכון צ עה אחרי ויי פ הו גן התעניין ה  א

ה. נושא על גלר אצל טי א פ ל ט ת ה שיו ספת אי ה נו מינ הז ת ש  גלר א
ת עצויו תיי ה ת ל טיו א פ ל קן :ט לנוע שח קי הקו ל ט אי  מס־ מרצ׳לו ה

אני, מין טרוי ת שהז ם השבוע גלר א עדה לארוחת־צהרי מס מא. ב ברו

 בקול־ שנערך בשידור ;■
בי (מיל.) אל״מ סיפר ישראל,  צ
ה על לשעבר האחראי גרמן,

 הביזבוז על הממשלתי, משק
ו הממשלתי במנגנון השורר

 על שהגיש החיסכון דו״ח על
 גרמן, סיפר השאר בין כך.

 את קיבלו שלא בגלל שהתפטר
 הכנסת ליו״ר כי שלו, הדו״ח

ש לשעבר די  ולמבקר לוז ק
 סו* זיגפריד לשעבר המדינה

ס, ו מכונית היום עד יש ז

 תוכנית באותה צמודים. נהג
 פנחם שר־האוצר גם רואיין

מ צריך אתה ״מדוע ספיר.
 ובזבזנית?״ גדולה כל־כך כונית

 הרבה נוסע ״אני המראיין. שאל
ספיר. השיב לעיר,״ מחוץ

ב הנוסע השר אגב, ■1
 הוא ביותר׳ המרשימה מכונית

 יש פרם. שמעון שר־הדואר
מ אחד זהו באוטו. טלפון לו

שר למכוניות הטלפונים שני
הט לנסיון. הדואר משרד כש

 במכוניתו מורכב השני לפון
שמ הדואר משרד מנהל של

סורוקר. חה
 שגמא? הפלא מה ■1

 משבץ־ מת עכד־אל-נאצר
ש להשכין צריך היה אם לב,
 המלך כמו מנהיגים בין לום

 עראפאת יאסר חוסיין,
ל שבאו קדאפי ומועמד

באקד חגורים הפיסגה וועידת
 כבר שנאצר אחרי עכשיו, חים?

 שכאשר המצרים גילו איננו,
לב חשבו התחממו, העניינים

 למסור הגברים משלושת קש
 כדי בכניסה, אקדוחיהם את

דו־קרב. למנוע

 ג׳ורג׳ את זוכרים ו■
ל הבריטי שר־החוץ כראון,

בירו שערוריה שעורר שעבר,
 עם שלו בארוחת־הערב שלים
כשקי עכשיו, 1 אכן אכא

 ב־ בפני עמד לורד, תואר בל
 הכל אליו פנו כה עד עייה.
 אין אבל ג׳ורג׳. הפרטי, בשמו
 לורד. אל פרטי בשם פונים

ר לא העוקצני עסקן־הלייבור
 בלשון אליו יפנו שהאנשים צה

חי עשה? מה בראוו״. ״לורד
מש לשם הפרטי שמו את בר

ייק המלכה, צו פי על פחתו.
 כפול: בשם־משפחה עתה רא

ג׳ורג׳־בראון.״ ״לורד

ק למשוך חדשה שיטה !■
 גילה מפלגתית, לאסיפה הל

מ חסיאד שלום לאחרונה
לא הארץ. בצפון מפ״ם פעילי
 שר־ לנאום עמד שבה סיפה

 שם־טוב, ויקטור הבריאות
א הזמר את חמיאל הזמין
 להקת ואת איינשטיין ריק

 הוא לכך, נוסף הצ׳רצ׳ילים.
בכחנה. האסיפה את ערך

של דעתו מה מעניין 6.4

 חיים יהודה גני מלון בעל
 ביום :הבא הסיפור על שיף,
 אשד, טילפנה שבוע לפני שישי
 חיים עם לדבר וביקשה למלון
 לה השיבה לתדהמתה שיף.

 האם שיף? ״חיים הטלפונאית:
המלון?״ עובד או דייר הוא

בעיתו שהופיעה כתבה ■1
 האסטרולוגית על הבריטית נות

 הי- סטן, טדילה הישראלית
 גם פירסום, מלבד לה, קנתה

הא בחוגי מיקצועית הצלחה
 הביא השבוע הבריטית. צולה

 את שנשאה מעטפה הדואר לה
 האצולה מבתי אחד של הסמל

פת טלילה באנגליה. הידועים
 כאשר נדהמה המכתב, את חה

 כרי" הלורד תוכנו. את קראה
ממקו קסטלריי סטופר

 כתב הבריטי המלוכה בית רבי
 אודותיה קרא כי ידו בכתב

הוא ועתה התרשם בעיתונות,

 ולסדר מחשבותיהם את לקרוא
 בל- טלפון קריאת מהן לאחת

 שנייה. של בדיוק תי־צפוייה
בע כי זכרו אייבי של ידידיו

 עוד אלה בלהטים עסק צם
 בחיל־האויר. ששירת בתקופה

 להיות התימר לא אייבי אבל
 הודה הוא מאגיים, כוחות בעל

 את מראש מכין פשוט הוא כי
 הוא כיצד סיפר ואף להטוטיו,

זאת. עושה

 נשיא אצל ביקורו על !■
ש בשבוע סיפר ארצות־הברית,

 כ;י: ג׳ק האורח הכנר עבר
 | שאלו הלבן, לבית ״כשבאתי

במז יש מה השומרים אותי
 לי יש כי להם השבתי וודה.

 אמרו. הם לאל,׳ ,תודה רובה.
ה את איתך שהבאת ,חשבנו

שלך׳!״ כינור
 שעדיין אחר, לטלפאט ■
על־ בתכונות נחון הוא כי טוען

א בכבוד. ל״י 200 הרוויחדוחן וווו שתתף הו סי ה מ ב
ת אצל בה הל אליו כשניגש עליזה, הספרי  מנ

ם מועדון מני א פה, ה סקי, שלמה בחי אמר קרבינ ה :ו מ כ ה ״ ת  א
ת לעשות בשביל רוצה ת 200״ "1 קרח רו מן לי מזו ״ב  דודו. השיב !
ספו ת א ם בין הכסף א חי כ ה. וניגשו הנו אכ מל ה עליזה ל תנ הור נ

ת קן או ח ש ה מין) טופז דודו ו מי שלמה ( סקי ו  לספר. החלו קרבינ
ח כשגמרו, טי ב ם דודו ה ת לתרו ״. הכסף א ל״ן אי ה ל״ מונ ת למ ב

ה ה עם דודו : ט א ש. שערותיו שיצמחו עד ששאל נוכרית, פי מחד

11 ן1 •1 ך ם מלכת ץ מי ה 1970 ה ס  לאנגליה שעבר בשבוע ט
1 1 ד 111 1 טלנ לסקו ת ו ח ר או קי חברת כ ס וי ט הו ויי ״ו

ה לייבל״. תלוו ה ה ה אלי ס טי ה), (לידה שבתאי ששון ל  נציג בתמונ
הי בארץ. החברה ה זו ת ס שונה טי ״ל חני של הרא חו ט ל קברני  ו
ס טו מ ה ה רי הי פה, או ת של בעלה יו מר הז ת- חקני ש ה ה עטרי. יונ

 כמד, מכבר לא הכינו טבעיות,
 לא- הפתעה ישראל קול מעובדי
 ר גל כשאורי זה היה נעימה.

 ג- קול־ישראל. באולפני ביקר
 גם להטוטיו שאר .בין מציג לר

 מצליח הוא שבעזרתו להטוט,
אנ של אבודים חפצים לגלות

 אפילו לו, בלתי־ידועים שים
 של במרחק נאבדו החפצים אם

 קולי־ מאנשי כמה קילומטרים.
ע הקטנוע את החביאו ישראל

 גלר, לאולפנים. גלר הגיע ליו
 יי של אבודים חפצים לגלות היכול

 כי כלל הרגיש לא אחרים,
 לא ואף קטנועו, את העלימו

 החביאו היכן לנחש היה יכול
 החזירו שהמחביאים עד אותו,

האבידה. את לו

 כמי הורוסקופ. ממנה מבקש
 שכח לא אלה, בכגון שבקי
 ושעת תאריך את לצרף כמובן
ה סיים מקווה,״ ״אני לידתו.

 ״שתועילי מכתבו, את לורד
ב תשובתך את אלי לשגר
 דרוש הדבר — האפשרי הקדם

צ כמה כראוי להעריך כדי לי
הציבורית.״ בזירה עדים

המ הטלפאטים גל אל ■1
 בשבוע נוסף הארץ את ציף

ה טייס חדש: כוכב האחרון
ש אייבי, נתן. אייכי שלום
 המלון בבית חופשת־חג בילה

 את הדהים בקיסריה, קיסריה
א ערב שנאספו המלון מבקרי

כשהצליח חברתית, למסיבה חד

ש*ם1א


