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 בהצגת אירע הדבר המקור. בפני שלו החיקוי את להציג סוף־סוף
 הופיע שם בניו״יורק, אסטוריה" ״ולדורף במלון שנערכה צדקה
 לא נהנה ארמסטרונג אחת. במה על הגדול וסצ׳מו סביר צדוק
 מיד למזכרת. עימו והצטלם סניר, של מחיקויו מהקהל פחות
 לתוכניות הוזמן הוא לזרוח. סביר של כוכבו החל ההופעה אחרי

 שאת אומרים כה. עד בפניו סגורות שהיו מפורסמות טלוויזיה
שם. עתה השוהה הלל, שלמה שר״המשטרה דודו, מנצל הצלחתו

■ ה את סיימה הכנסת ן
 של הצעתו סביב הסוער דיון
ה נגד גרוס יעקוב ח״כ

לה והתכוננה קפוץ, מחזמר
 המפד״לי השר הצעת על צביע
ה את להעביר בורג, יוסף
נכ רגע באותו לוועדה. נושא

 ראש־הממשלה סגן לאולם נם
 להשיב שעמד אלון, יגאל

התיי אלון הבאה. ההצעה על
 ולא בורג, ליד במקומו, שב

הפ בורג בהצבעה. השתתף
 יחד להצביע, רם בקול בו ציר
 הקואליציה. אנשי שאר כל עם

בהע בגלוי, סירב יגאל אולם
 מה על יודע שאינו פנים מידו

 הבולט רוחו למורת המדובר,
בורג. של

■  את במיוחד הרגיז מה ן
 מאיר גולדה ראש־הממשלה

 של כתבתו ההדלפות? בפרשת
 ביום ששודרה אוגגר רפי

 במיסגרת שבועיים לפני השבת
 אותו במהלך השבוע. יומן

 חיים ח״כ הציע שידור,
 ולהסיק חקירות לקיים צדוק

 מדליפים שרים נגד מסקנות
 לעומתו פיטורים. כדי עד —

שי על לשעבר הממונה טען
 איסר ח״כ הביטחון, רותי

 מעקבים לקיים כי הראל,
 מוסרי,״ לא .זה שרים אחרי
 היה שהוא בתקופה ושגם

 הוא הביטחון שירותי בראש
 ואם זאת, לעשות נתבקש לא

מב היה לא — מתבקש היה
 הרגיזו איסר של דבריו צע.
 הממשלה ובישיבת גולדה, את

 שידור, אותו לאחר שהתקיימה
 שעה חצי במשך השרים דנו
איסר. דברי על

■ ל לפנות תואר באיזה י
ה התלבט כן־גוריון, דוד

 חז■ מיכאל שר־הסעד שבוע
 נשות של באסיפה שנאם גי

כש ביג׳י. גם נכח בה ויצ״ו
 הוא נאומו, את חזני החל

 אז היושב־ראש,״ ״כבוד אמר:
נר שניות, למספר הפסיק הוא
 .והאיש והמשיך: מתלבט אה

בן־גוריון.״ דוד ותוארו ששמו

 שר־האוצר יצא כאשר !■
 הכנסת למזנון ספיר פנחס

 באמצע מיץ, כוס ללגום כדי
 שהגיש, החוקים אחד על הדיון
 הוא איך עיתונאים אותו שאלו

 בחו״ל, תמיד להיות מצליח
בין משבר בארץ פורץ כאשר

ן ספיר: השיב הממשלה. שרי
 עכשיו, כבר לכם מודיע ״אני

[ המתו־ שלי הנסיעות ששלוש
 כולן נקבעו 1971 לשנת כננות

משברים.״ יהיו שבהם לזמנים

 לא ספיר פנחס למה ■י
כ ירקות? האחרון בזמן אוכל

ב שעבר, בשבוע לו שהגישו
שהור בוקר, ארוחת משרדו,

 תה חביתה, קלוי, מלחם כבה
 ספיר: התפרץ ירקות, וסלט
 ה־ בשביל עכשיו זמן לי ״אין

כ ירקות.״ רוצה לא כולרה.
ה כי לשכנעו עוזריו שניסו
השיב לבריאותו, טובות ירקות

 מה? אותי. תעזבו ״די. ספיר:
ש1 אז שצריך? אומר הרופא
לאכול מה לו אומר אני יאכל!

עמוני גבי
 השתתף הקומה נמוך אלי

 ״מדרון׳ האמריקאי במערבון
 לסלי עם יחד בארץ, שהוסרט

בתפ בון, וריצ׳ארד קארון
 הוזמן עתה מקסיקאני. קיד
ה הבכורה להצגת לבוא גבי

 שתיערך הסרט, של עולמית
בח בארה״ב הגא בחודש

לואיס. ג׳רי הקומיקאי סות

 ירקות בגלל רק לא !■
 על הדיבורים גם ספיר. מתרגז
 אותו. מרגיזים המיסים העלאת
 מעריב, של השבוע בראיון

גו דב המראיין לספיר אמר
ל קשה ״...לנו לדשטיין:

קו כאשר אופטימיים, היות
מד כבר שאתם בעיתון ראים
 מיסים, העלאות עוד על ברים

 לירות...״ מיליון 300 עוד על
 דבריו לתוך ספיר התפרץ אז

באוצר ״אין גולדשטיין: של
 מיסים העלאת על דיון שום

 ואל אין; שהוא׳ סוג מאיזה
ו ומשק מיסים אותי! תרגיז

פסי עניין במיקצת זה מחירים
האלה הפירסומים וכל כולוגי

 הסיפורים וכל מאוד מזיקים
מאוד!״ שלילי גורם הם האלה

של הספר
!■■■< ■ווו■■ ■ו■!■ ■■וו■!וי

לסקוב חיים
צי לא־נעימה הפתעה ■
יש לעורך־הדין השבוע פתה

כש זה היה לויט. עיהו
 מ־ חלק כי ומצא לביתו הגיע

 של יחידה על־ידי עוקל רהיטיו
נמ שהוא למרות מם־הכנסה,

 שי־ עם משא־ומתן באמצע צא
ש לו ושהובטח המס לטונות

ל עד הליכים נגדו יערכו לא
 כיאה אבל המשא־ומתן. גמר

 לנצל לויט החליט לעורך־דין,
 אמר הוא לטובתו. המצב את

יכולים ״אתם המס: לפקידי
 מהדירה, הדברים את להוציא

 שיתברר שאחרי בתנאי אבל
או תעבירו שוגים, שאתם לכם
 שקניתי.״ החדשה לדירה תם

לה הסכימו לא המם פקידי
ל טילפנו בחינם, סבלים יות

 הודי ושם מם־הכנסה משרדי
העיקול. את לבטל להם

 | שיעורר חדש ספר ■1
 הוא ציבורית, סערה וודאי
 רשות מנכ״ל שכותב ספר

י רב־אלוף לשעבר גמלים  חי
ב. קו ס  נ* שלסקוב מתברר ל

 1 ולרשום מכתב כל לתייק
 וה שניהל טלפונית שיחה

ו| גדול חלק לפרסם מתכונן

 רבים! בוודאי שיביכו תיוקיו,
המדינה. בצמרת

 הדיסקוטק את זוכרים ■1
 זה הראשון, בגילגולו מאנדיס׳
השכ של לחצם בגלל שנסגר

 המקום שינה השבוע אז נים?
בני למסעדה והפך פניו את

ל סלוניס. נחום של הולו
ו (זללן) נאש קוראים מסעדה

ש לאנשים רק ״מיועדת היא
ש כפי באמת,״ לאכול יודעים
 לערב שהזמין סלונים הכריז

ב הידועים אנשים הפתיחה
 נראו מה משום כזללנים. ארץ

צה״ל. מאלופי רבים בפתיחה,

שבאוני הדואר בסניף !■
ב שמח רמת״אביב, ברסיטת

 השחקן־ בגלל האחרון. זמן
 לי־לה־ תיאטרון כוכב קומיקאי

 ארגמן, אברהם לשעבר לו
 לפקיד מיקצועו את שהחליף

ל בולים מכירת ובין דואר,
 הוא רשומים, מכתבים משלוח
הסטודנטים. את משעשע

 פוליאקוב, ישראל החיוור״ ״הגשש שלישיית חבר "1*1111
^ * *#  לוי שייקה לשלישייה, חבריו שני עם יחד השתתף 1
 של חדשה גברים מוצרי לסידרת הפירסום במסע בנאי, וגברי

הצל את פולי שיעשע בצילומים ,בהפסקות ״יצהר״. בית״חרושת
הצלמים. אחד מעוזרת שהשאיל נוכרית פיאה בעזרת מים

111^ ך 1*18* \ ך  שהת■ התואר יפה האיטלקי השחקן ך
111 111/1 | _  בסרט משחקו בזכות לראשוגה פרסם 111 |

 של ״הגן הסרט של העולמית הבכורה להצגת הגיע ״הארורים״,
 1ב- השבוע שנערכה דה״סיקה, ויטוריו של בבימויו קונטיני״ פינצי

 מרוצה הוא כי הודיע דה-סיקה הדוגמנית. חברתו בחברת ירושלים,
סרטים. כמה בעוד גם לשתפו מתכונן והוא ברגר, של ממשחקו

1 ד 1736 הזה העולם


