
 בנא מישפחת שד המהמר
בחתיכות? אדון !,מב מה

ה האמריקאי הסינאטור ■
 שהגיע צ׳רץ׳, פרנץ בכיר,

מו בשליחות לישראל השבוע
ל הדמוקראטית המפלגה עמד

 מקגוכרן, ג׳ורג׳ נשיאות,
 עם שעבר בשבוע להיפגש עמד
 אלון יגאל ראש־הממשלה סגן

ששוכ התל־אביבית, בלשכתו
ל בדרכו אל־על. בבניו נת

 בני עם צ׳רץ׳ חלף לשכה
 הליגה מפגיני פני על לוויתו
 בפתח השובתים יהודית להגנה
הבינלאו האדוס הצלב משרדי

 כופר דרישת נגד במחאה מי,
 ברית־המועצות. של ההשכלה

 השביתה. לפשר התעניין צ׳רץ׳
 מהותה את לו שהסבירו אחרי

 השר ללשכת בדרכו המשיך
כ צ׳רץ׳ נדהם למחרת אלון.
ביש התיקשורת אמצעי שכל
בי ערך כאילו פירסמו ראל
הליגה. מפגיני אצל קור

אח שלו, הפנאי בשעות ■
 צ׳רץ׳ יוצא הרשמיים, סיוריו רי

יש של הלילה בחיי גם לסייר
בי אלה מסיוריו באחד ראל.

שאו רפי של בפיאנו-בר לה
 היה המקום בתל-אביב. לי

 הצליח ובקושי וצפוף דחוס
 אל דרך לו לפלס הסינאטור

ה ידידו, לו הסביר שולחנו.
 גימד יענקל הישראלי צייר

במש עימו יחד שהגיע בורג,
 מדוע מבין אתה ״עכשיו לחת:
 לכיבוש זקוקה ישראל היתד,

נוספים...״ שטחים

 הישראלי העסקים איש 8
 בדרך היושב אילין, אפרים

 השבוע הגיע באירופה, כלל
 את לארח כדי לישראל במיוחד
ש מי פלדמן, מייק שותפו

הא הנשיאים של יועצם היה
 ולינדץ קנדי ג׳ון מריקאים
 פלדמן משמש כיום ג׳ונסץ.

 הדמוקרטית, המפלגה כגיזבר
יו של במשלחת לישראל ובא
 את הזמין אילץ מקגוברן. עצי

 ב־ לארוחה וידידיו פלדמן
עצ הוא בתל־אביב. דולפין־בר

בי ובמו־ידיו למטבח ניגש מו
ל שהוגשו המאכלים את של

ש אחד כסא הנזק: אורחים.
 שפך שאילץ אחרי כליל נשרף
בוער. שמן עליו

י י '

יבנ איש לבקוב חיים של בתו (מימין)לנקוב צביה
 הערבית המחלקה מראשי שהיה מי אל,

 אשקלון,—אילת הנפט קו .של ביטחון כקצין כיוס ומשמש בפלמ״ח
מחולון. בן־חורין לעמית כפר־קמע הצ׳רקמי בכפר השבוע נישאה

ב השבוע בהתארחו 8
 העולם תנועת מרכז ישיבת

ה המשיל חדש, כוח — הזה
 (״אהרונ־ אהרון היסטוריון

 מנד מדיניות את בהן )״קצ׳י
ה השטחים לגבי ישראל שלת

 סיפור של לגיבורו מוחזקים
שהחזיק בכלב, מעשה ערבי.

 גשר. ועבר גדולה, עצם בפיו
 שם וראה במים הכלב הסתכל

 גדולה. עצם בפיו המחזיק כלב
לת כדי פיו את הכלב פתח
 והעצם השנייה, העצם את פוס

למים, נפלה שבפיו

של נשיא שגם מתברר 8

 בחו״ל האחרונות השנים ב־סו שהופיעה לשעבר חיל־האוויר זמרת (מימין)קוון נומרה
 אפשרויות לבדוק כדי בארץ לביקור באה הגרמנית, בטלוויזיה ובעיקר

 סאן ויויאן השעווה פסלת ואת (לידה) אברמסון מחניה הצייר הפסל את ״מימרא״ בגלריה פגשה היא לשוב.
 בפורטוגל הגרמנית הטלוויזיה עם הופעות לסיבוב יוצאת היא לספטמבר בתשיעי כי וסיפרה (משמאל)
כרמלה. אמרה במרוקו,״ בעיות לי תהיינה שלא כך קולקטיבי, בדרכון נוסע ״הצוות ובמרוקו.

ג■.
 אפילו חאדם. ככל חוא מדינה
ד ארצות־הברית נשיא ר א צ׳ י  ר

נשא לרדיו בראיון ניכסץ.
 ניבסון, פט הנשיא, אשת לה
 מריבות פורצות פעם מדי אם

 היא ״כן,״ י בעלה לבין בינה
כו שאנו בזמן ״אבל השיבה,

 לא אנחנו השני, על אחד עסים
 אנו, מתווכחים. או צועקים

עדי שתיקה שותקים פשוט,
נת.״

 יגאל הממשלה ראש סגן 8
ב בקיאות השבוע הראה אלון
 בפני הופיע אלון נשי. יופי

 מההתיישבות קורסים משתתפי
 בעמק- רופין במדרשת העובדת

הנוכ בבעיות והתעניין חפר
 מ־ משתלם אלון כששאל חים.

 מדי חוזר הוא אם כפר־ויתקין
 ב־ ללון נשאר או לכפר ערב

 ״אני :המשתלם השיב מידרשה,
 סביבו. הביט אלון ללון.״ נשאר

היי לא במקומך ״אני ואמר:
 שאני הבנות לפי כך. נוהג תי

 בערב חוזר הייתי כאן, רואה
לכפר־ויתקץ.״

ל לחזור רוצה ״אני :נונים
 לא הוא אבל לי.״ נמאס ארץ.
 שב־ לקאזיו שהגיע לפני חזר

לנ החליט שם מונטה־קרלו,
ה הוא ולהמר. מזלו את סות
 בשולחן מספר על ז׳יטון ניח

 היה לא ולתדהמתו הרולטה
 זכה שהוא לו נמסר כאשר גבול

 בכל נזכר בנאי פראנק. 10ב־
הנגר המהמרים על הסיפורים

ש עד ההימור בסחרחורת פים
 נטל כספם, כל את מפסידים הם
 ונמלט הפראנקים עשרת את

בו. נשמתו עוד כל מהקאזינו

השבוע פסוקי
 רכ-אלוף הרמטב״ד •

קצי חילופי על אדעזר דויד
 אותנו עוזב :ראשיים חי״ר ני

 ומנוקב חת ללא עשוי לוחם
 אחר לוחם בא ובמקומו כדורים

 מנוקב הוא וגם חת ללא עשוי
כדורים.״

מקר מינהל ראש •
 (מיל.) אלוף ישראל, קעי

החזרת ״אחרי ז זורע מאיר

ס״מ), 173( הממדים בעלת השחקנית ),37( 1111 11 *̂  •;
הפעם להגיע מקווה היא לילד. שוב מצפה • י י * *

 מתכוננת סופיה בילדה. רוצה פונטי קארלו בעלה סיבוכים. ללא ללידה
 בגינת ארוכים טיולים עושה היא רומא. ליד שלה בווילה למאורע
השווייצי. רופאה הוראות לפי צ׳יפי, ובנה מזכירתה בחברת הווילה

ב להצלחה שיטות על 8
 שחקנים בשיח סיפר תיאטרון

 יעקב למנחה בנאי יוסי
 סיפר יוסי אגמון. (״יענקלה״)

 כל לפני שנהג ישראלי שחקן על
 גיבן של גבו על להקיש בכורה

 בהצגה. להצלחה כסגולה אהד
 הוא רצופות הצגות שש במשך
 נכשל אבל הגיבן גב על הקיש

הת השביעית בפעם בתפקיד.
 ״לפני :ואמר הגיבן ממנו רחק

ה בפעם גבי על מקיש שאתה
טוב.״ מחזה למצוא תלך באה,

בנאי, יעקב חקןהש 8
 האחים־ד,שחקנים שבין הקשיש

 ,55 בגיל יצא בנאי, ממשפחת
באי לטיול בחייו, לראשונה

 עזבו אחרי ימים שלושה רופה.
למש יעקב טילפן הארץ את

תח־ בקול מלונדון בארץ פחתו

 יבוא ואיקרית בירעם עקורי
הגי את שמכיר ומי יפו, פינוי

 יודע ארץ־ישראל של אוגרפיה
הים.״ בא יפו שאחרי

 גפן יהונתן המשורר •
 התכחשות ״כל :ענין כאותו

 שתיקה או לקיחת־צד אי או
יו טובים אינם כזאת, בפרשה

אח מפורסמות משתיקות תר
התו בפרקי לנו ששתקו רות
שלנו.״ ההיסטוריה של פת

 יוסף העבודה שר •
 השבוע שניצל אחרי אלמוגי

 ״הרופאים :מתאונת־דרכים בנס
 — ברירה לי שאין החליטו

לחיות.״ להמשיך צריך אני
 שרף זאב השיבץ שר •

ב הדיירים אירגוני למפגיני
הת ״הממשלה :משרדו פתח

הפגנות!״ עם לחיות כבר רגלה


