
 המדינה נשיא ביקש ולמן,״ ל״ ״קרא
נבון יצחק הכנסת יושב־ראש מסגן

 שערך חגיגית ארוחה ■
 המדינה נשיא שעבר בשבוע
ו הכנסת ליו״ר שזר זלמן
לו כדי ידו על נוצלה סגניו,

 המחלוקת על מילים כמה מר
 :ביתו בניית סביב שהיתה

ב ושמחני בבניינו ,,הראיני
שלח לאלה מודד, אני תיקונו.

 הבית.״ את שיתקנו כך על מו
ה יו״ר לסגן שזר פנה אחר

מ וביקש נכון יצחק כנסת
 אמר ברכה. דברי שישא מנו

 להרבות רוצה לא ״אני נבון:
 נגדי כבר עומד כי בדיבור
 ל״י,״ אלף מאה סך על משפט

ש הדיבה לתביעת בהתכוונו
 אכא האדריכל נגדו הגיש

 על לביקורתו בקשר אלחנני
ה מישכן של הבנייה צורת
נשיא.

 באותה דבריו בהמשך ■
מז שהיה נבון, העלה ארוחה

לשע הממשלה ראש של כירו
 זכרו- כן־גוריץ, דויד בר

 :אמר לנשיא, בפנותו נות.
בז אותך להוביל זכיתי ״אני
 ראש־ של לביתו במכונית מנו

 אתאר לא בן־גוריון. הממשלה
הת ואיך נראית איך בפרטים
בן־גוריון לך הציע ואז רגשת.

 לח״כ מגיע טוב מזל י■
אלי (״לובה״) אריה המערך

 למישפחתו, התוספת על אב,
מעו בלתי־גזעית כלבה בדמות

היס יש לכך ליידי. בשם רבת
הת רב זמן במשך טוריה:

א אליאב, של אשתו נגדה מ
ל שנכנעה עד לכלבים, ניה,
ל יצאה שנפשה בתה, לחץ
למש הלכו לבסוף כזאת. חיה
עש חיים, בעלי צער של רד

 המחפשים שם, הכלבים רות
 האלי־ על התנפלו ואמא, אבא

 מאמץ, למצוא בתיקווה אבים,
 דווקא בחרה אליאב טאניה אך

 רק ועצובה. קטנה בממזרה
ה סיבת נתבררה מכן לאחר

 חיתה היא הכלבה. של עצבות
 אך בסביון, אלמונית במשפחה

 אותה קשר גורים כשהמליטה
ו נידח, במקום לגדר אדונה

 שם בילתה הכלבה אותה. נטש
 מתים כשגוריה ימים, שלושה

להי ניסתה היא עיניה. לנגד
 את חתך שצווארונה עד מלט,

נת האחרון ברגע רק גרונה.
רח עובר־ושב על-ידי גלתה

 בעלי צער את שהזעיק מן,
ונרפאה. ניצלה וכך חיים,

ירושלים עיריית ראש 0

 נזיספר שישב הישראלי השחקן (מימין)שילה 0יצח
 השתתף שס בארצות־הברית, שנים

 '72 הקיץ פסטיבל את ינהל שילו, אייזיק מייקל השם תחת בסרטים
 ממבוש, איצה הכפר מוכתר בחברת עין־הוד, האמנים בכפר שייערך
 ליבם כטוב שנים, ארבע לפני במסיבה שצולמה בתמונה

 רק רומאיים. למנהיגים התחפשו הס ביין, השניים של
לאור. התמונה את שילו הוציא הפסטיבל, פלקט לצורכי עתה,

בי ואתה המדינה נשיא להיות
 ו־ לחשוב בשביל חודש קשת

 רק לך לתת הסכים בן־גוריון
 לך אמרתי כשיצאנו שבוע.
ו נשיא.׳ אתה שבוע ,בעוד
 תמיד ,אתה לי אמרת אתה

 בקשתך את זלמן.׳ לי תקרא
מתנצל.״ ואני מילאתי לא זו

 אכל האחרון חמישי ביום ■
 החרות תנועת הנהלת יו״ר
 שבמלון במסעדה וייצמן עזר
הארו באמצע בתל-אביב. ירדן

 עזר של מידידיו אחד נכנם חה
 ואמר: אליו ניגש למסעדה,

 פה?״ אוכל אתה ויי, ״אוי
 אני ״כי עזר. השתומם ?״ ״למה
 לשעבר גיסך עם פה אוכל

 שאל קבעתם,״ ״למתי משה.״
 אחד דקות.״ 10כ* ״בעוד עזר.

השי אחרי כי טען המלצרים
 בזמן הארוחה את עזר גמר חה

מהמקום. והסתלק שיא

 :מכבר לא התבטא קוללן טדי
 כדי הבטן על לזחול מוכן ״אני

לירוש תעבור דבר שמערכת
 דבר עורכת זאת שמעה לים.״
 מקווה ״אני :ואמרה זמר חכה

 לזחול התכוון לא שהוא רק
שלי.״ הבטן על

 עדיין כר-לב חיים ■
 מם־כפים, בפני לנאום רגיל

 מילים בסבלנות להם ולהסביר
כש פנים, כל על ומושגים.

נת ״תקורה״ על בכנסת דיבר
אי ממאזיניו כמה כי לו ברר

 המילה פשר מה יודעים נם
שי בסבלנות החדשה. העברית

 את בר־לב להם הסביר טתית
 ההוצאות ,0^01-1102(^ המילה

מ המהווה עסק, של הקבועות
 להוצאות שמעל תיקרה עין

 ו־ כלכלית מבחינה השוטפות),
בלשנית.

ה־ בסוג ההבדל על ■

 הנס הגרמני השחקן את השבוע החליף בגרמניה, השוהה הישראלי השחקן (במרכז)דוד סבי
 שהצטרפה נוספת שחקנית הגנרלית״. ״אמי של הברלינאית בהפקה בתפקידו הס

 ברברה, במינכן. ההפקה את כך לשם שעזבה (מימין) קאסל ברברה היא המחזה של הברלינאית להפקה
ידידה. בקירבת להימצא כדי לברלין עברה עדן, שמעון לשעבר הישראלי המועדונים בעל של ידידתו

 הש־ בהם החברתיים אירועים
ב בר־לב חיים סיפר תתף,
ל חחדש המפעל חנוכת טכס

 אגן, לחקלאות, הדברה חומרי
לאש מתל-אביב הועבר אשר
 מורחבת במתכונת והוקם דוד

 כור־כימיקלים חברת בשותפות
 בראשותו פרטיים ותעשיינים

 ״אירוע מושכיץ: מרק של
 מפעלים, פתיחת של זה מסוג
כ בשבילי. חדש תחביב הינו

תח לי היו רמטכ״ל, שהייתי
 בריתות־מילה :אחרים ביבים

וחתונות.״
לשע רפ״י אנשי שני 8

 שהלך סורקים מרדכי בר,
הר ואיסר למיפלגת־העבודה

 השבוע. רבו לע״מ, שהלך אל
 שדנה ועדודהפנים, בישיבת
 בירושלים, הייאט מלון בבניית

 קריאות־ביניים הראל קרא
 סורקים, המלון. נגד נרגשות

 לו אמר קצר־סבלנות, שהוא
 קם נעלב, הראל מפריע. שהוא

מהחדר. הפגנתי באופן והסתלק
ה בנמל המכס עובדי 8

ב לראות הופתעו לוד תעופה
 הבדרן את השבוע ראשון יום

התעו לנמל מגיע דותן דודו
סי מספר כשבמזוודותיו פה

ריח בתבשילים מלאים רים
 גילה שהתעניין למוכס ניים.
 לתקופה לפריז שייצא דודו,

אשתו עם יחד וחצי חודש של

 ל־ שהוזמנה אורית הזמרת
״לפ הצרפתי: ברדיו מיבחנים

 של האח אלי טילפן יומיים ני
זייד, כועס עופרים, אסתר
ב לאמו לבוא ממני וביקש
לש רוצה שהיא מפני חיפה
ל ביתיים מאכלים קצת לוח

 לקחתי נסעתי, בצרפת. אסתר
נו פה. אני והנה הסירים את
 כל מנצלת שאמו לי סיפר עם

לאסתר.״ אוכל לשלוח הזדמנות
 במפלגת שהוחלט ביום ■

 מועמדותו הצגת על העבודה
ה למזכ״ל ידלין אהרון של

 מזכ״ל עם ניפגש הוא מפלגה,
ש מאיר (איצה) צבי מכבי
ה בין שהוא מידלין, ביקש
 ממשלתית ועדה חבר גם שאר

 לחו״ל נסיעות על המחליטה
נסי לאשר נוער, משלחות של
 ממכבי. צעירים קבוצת של עה

מה כל-כך התלהב לא ידלין
 נימוק העלה איצה אך רעיון,

 אתה ״עכשיו אותו: ששיכנע
 כלליים ולמזכירים כללי מזכיר
לריב.״ אסור
מעור שושני, בתיה ■

 קול גלי־צה״ל, תוכנית כות
 יום- מתנת העניקה חלום, בו

 חבריה לשני מקורית הולדת
 שותפה קורן, אבי לעבודה
 מגיש שי ושמואל לעריכה,
 במזל שניהם שנולדו התוכנית
כמו שנה באותה לא תאומים

 השניים השבוע כשיצאו בן.
 בתיה להם בישלה מהאולפן,

ציר היא :בשימחה חלקה את
ש קטע התוכנית לתחילת פה

ה יום־ההולדת במסיבת הוקלט
 ובצמוד שי שמואל של קודם
ב עוד קורן אבי ששר שיר

לה הנח״ל, להקת חבר היותו
 חבר שי שמואל היה בה קה

אבי. לפני שנים כמה
ע פסוק ס ש ה

שפי שמשון יעקב ״ב ח
גול של במטבח ״ישבתי • רא
 באמת זהו — פעמים הרבה דה

נחמד...״ מקום

 טיילור אליזבט של כפילתה. שהיתה )24(
לבו (בתמונה העירום בצילומי ״זי״ בסרט

 כאשר במוחה עלה הרעיון בלונדיות. דוגמניות סוכנות ייסדה שה),
 פול הצהירה בלונדיות. מעדיפות הפירסומת שסוכנויות לה הסתבר
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