
 באשדוד השתכר! השלוםי ״ספינת ספני
בלב־ים טבע במעט וא״בי
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 בברית־המועצות, הליברלית האופוזיציה לראש הפך המימן, פצצת
 החדרים, שלושת בת שבדירתו בחדר־המיטות מסיבת־עיתונאים כינס
מהאו שגורשה 23ה־ בת טטיאנה בתו את העיתונאים בפני הציג

 17ה־ בן אלכסנדר בנו ואת אביה, של דיעותיו בגלל ניברסיטה
 בלימודיו להמשיך לו מאפשרים אינם הסובייטיים שהשילטונות

שנ לפני שתרם זה על מתחרט הוא כי הודיע זאכארוב התיכוניים.
לירות. מיליון חצי חסכונותיו, כל את הסובייטי הארוס לצלב תיים

 אייבי השלום שדרן ■
תן  — השבוע טבע כמעט נ

 מקום את יידע שאיש מבלי
 ש• בעת היה הדבר טביעתו.

 השלום ספינת את שלח אייבי
 לנמל־אשדוד תיקונים לצורך

 לנידרו באמן שעות. למספר
הש בוא עד לחוף לרדת לא

שנק לסירה אייבי ירד לום,
 עוגן הוטל ממנו למצוף, שרה

טול הסירה לקרקעית־הים.
ו הגלים, על־ידי קשות טלה

 סוער, הים החל. הלילה לקראת
 אל התנפצו הגבוהים הגלים
 אותה למלא והחלו הסירה

 את שואב החל אייבי מים.
 החל כוחותיו וכשאפסו המים,

 לא הרקטות אבל רקטות. יורה
 בא לא ואיש מהחוף, נראו

 אייבי, נואש לבסוף לעזרתו.
הס שבסירה, הקטן לתא נכנס
 הוא לקיצו. והמתין בתוכו תגר
כא בוקר, לפנות בשלוש ניצל
ואנ חזרה השלום ספינת שר
 עוד כל אותו העלו ציוותו שי

 הסתבר הסיפון. אל בו נפשו
 אשדוד בחוף התיקון כי אז

 שעות, שלוש רק אומנם נמשך
 את ניצלו הצוות אנשי אבל

 וחלפו והשתכרו, בחוף העגינה
ו שהתפכחו עד רבות שעות
 חזרה הספינה את להשיט יכלו
 עלתה שכמעט עובדה — לים

אייבי. של בהייו
 פינחס שר־האוצר 8

ה ביום מחו״ל שחזר ספיר
 מייד נסע להסתדרות בחירות

 ברחוב העבודה מיפלגת למטה
ל נכנס בתל־אביב, הירקון

 בראש כיסא על והתיישב חדר
ובי זיעתו את מחה השולחן,

 לו הוגשה ״אוכל!״ קש:
 אם נישאל והוא קלה שתייה

 ספיר: השיב בייגלה. רוצה הוא
 תביאו באוצר. לי יש ״בייגלך
והשר הובא הנקניק נקניק!״

 קבלת כדי תוך לאכול החל
ש תוך המערך מאנשי דו״ח
 עם הנתונים את משווה הוא

במק השחור. בפינקסו הרשום
 טלפון שיחות ארבע ניהל ביל,
 להם מוסדות, ראשי ארבעה עם

 תרומות להם הסדיר כי הודיע
 באירופה. יהודים ממיליונרים

 הציץ קם, דקות מיספר כעבור
זהו ״אז ואמר: בפינקסו, שוב

אחו בשלושה נרד אנחנו זה,
 באותה החדר את ועזב זים.״
נכנם. שבה סערה רוח

 שר־התח־ של אשתו 8
 שמעון בורה-והתיקשורת

 כי- גילתה פרס, סוניה פרם,
 זח היה בעלה. של חדש שרון

 במסיבה השתתף השר כאשר
 בנמל- התיפעול עובדי שערכו
להסתד הבחירות לפני אשדוד

 יצחק ההסתדרות למזכ״ל רות
מו נוגנה ברקע כן-אהרץ.

 ממשתתפות אחת יוונית. סיקה
 בן-אהרון את הזמינה המסיבה
 אבל סירב. המזכ״ל לרקוד.

 בקרחתו לנשיקה שזכה אחרי
 איתה. ורקד קם מהמזמינה,

ו לפרס הבחורה ניגשה אחר
 השר לרקוד. אותו גם הזמינה

אמ אז בריקוד. בקיאות גילה
עש ״למרות פרס: סוניה רה

 ידעתי לא נישואים, שנות רות
שמעון.״ של זה כישרונו על

 המתקרבות הבחירות ו■
 מנעו לא תל-אביב, לעיריית

 משגב, חיים מעורך־הדין
צ (״חזית חץ רשימת מראשי
מלהז תל-אביב״) למען עירים

 שלמח מתחריו, את מין
 רבי־ ויהושע להט ״) (״צ׳יץ׳

 שהוא ציורים לתערוכת נוביץ,
 שאול לצייר בביתו עורך

 מכפר־שלם. לוי (״שילו״)
יבוא. כי הודיע כבר צ׳יץ׳
 לאי־ שגרמה אי־הבנה 8

ה לשר־החוץ אירעה נעימות
 בעת גראכר פייר שווייצי

 לכבודו שנערכה ארוחת־הערב
 בירושלים. דויד המלך במלון

אש בודנהיימר, אינגריד
 עלתה המלון, מנהל של תו

 הארוחה במשך פעמים מספר
 פעם כל משם חזרה לחדרה,

 החזרות באחת שונה. בבגד
ש השווייצי, השר פנה שלה,
 היא אינגריד כי בטעות חשב

לבע בפניו, המציגה דוגמנית
 שאת לה ״תגיד ואמר: לה,

לאשתי.״- קונה אני הזה הבגד
 מזכ״ל ניכנס. כאשר 8׳

 קיבוץ וחבר העבודה מיפלגת
 לאכול ידלין אחרון חצרים
בחדר-האוכל האחרונה בשבת

 הצליח שלא כמעט קיבוצו, של
 :הסיבה דבר. לפיו להכניס
 כדי באו המשק מחברי עשרות
בב המערך ירידת על לנחמו
 טרח וידלין להסתדרות, חירות

 שהשד מהם אחד כל לשכנע
כל־כך. נורא אינו
 שבאו הראשונים בין 8
 אסר• (מיל.) אלוף את לברד

 ברשימת הכללתו על יפה הם
הלי של הבטוחים המועמדים

 האלופים גם היו לכנסת, כוד
 רכין, ויצחק יריב אהרון
ה במיסגרת לבחירות הרצים
 לא עדיין שהם אלא מערך.
בר יוצבו מקום באיזה יודעים
סיכו ומה המועמדים שימת
 ליפה: ויריב רביו אמרו ייהם.
 — בכנסת בטוח כבר ״אתה

 בטוחים לא עוד אנחנו אבל
שם...״ איתך ניפגש אם

 מהצטר־ מאושר פחות 9
 היה לליכוד יפה של פותו

שהת חפר, חיים המשורר
בצעי היה שיפה לעובדה ייחס
 השומר־וזצעיר. מאנשי רותו
ש היחיד ״הדבר חפר: אמר

 מהשומר־הצעיר ליפה נשאר
המוט!״ קשר זה

 ביו־ המקורית המתנה ■
 אילנה של בחתונתה ביותר

 אג״ד דובר של בתו שיפמן,
ב שנערכה שיפמן, מרדכי

 הזה (העולם שעבר שבוע
 הפירסומאי של היתר. ),1880

 החוסה כן־קיקי. דויד
 בשמונה בערב. בשבע נערכה

 אלבום לכלה בן־קיקי הגיש
 לפתוח ממנה ביקש תמונות,

 גילתה הנדהמת הכלה אותו.
מהחו תמונות סידרת. באלבום

 בלבד שעה שנערכה — פה
 הפירסו־ כי התברר לכן. קודם
 מועד בעוד הכין הזריז מאי
וסטודיו. צלם

 בטקס האורחים בין י■
 ר ים־סוף מלכת בחירת

 מל־ במלון שנערך מלכת־שבא
 גם נכח באילת, כת־שבא
 צרפתי, (״מנטש״) מרדכי
באירו כסנדק לשמש המרבה

 באותו המנחה שונים. עים
 חיקוי נתן יגיל, גדי ערב,

 בתפקיד כרנדו מרלון לש
ברנ של בקולו ואמר, הסנדק,

 להיפגש הולך אני ״עכשיו די:
מנטש.״ עם

שב פסוקי ע1ה
רימלט אלימלך ח״כ •

 תמיר: ושמואל באדר ליוחנן
אחד להתרגל צריכים ״אתם

לשני.״
המג על שרון אריק •
 הליכוד להקמת שקדמו עים

 קשה עבדתי לא ״בחיי הימני:
ער עם שלא ובוודאי כל־כך,

 עם עובד שאני כפי — בים
יהודים.״■

 יום,? שר־העכודח •
 לא הימני ״הליכוד אלמוגי:

 אלא אידאולוגי, בסים על יהיה
כיסאולוגי.״ בסים על

רו שלום העיתונאי •
 הגורל של ״אירוניה : זנפלד
אח בשעתם שגילו שמי רצתה

 במנדט, במלחמה עמוקה ווה
 הדדית משטמה עתה הפגינו

מנדט...״ כל על במלחמה
קי עמוס חטור כעל •

 להוציא שאי-אפשר ״כשם : נן
להו אי״אפשר הסלע, מן מים
מהדולר.״ סוציאליזם ציא
אורי חפירסומאי •
ה היחסים ניתוק על סלע

 ״פידל קובה: עם דיפלומטיים
 בנד זמן באותו היה קאסטרו
איפידלטי.״ של צב-רוח
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1 * 10 1 ראובן השחקן של 12ה־ בן. בנו ]11111 1
י • ** * - י-** * להצ עומד בר־יותס, (סלומוניקו) ■

 הנראה ניסן, הבד. על בהופעותיו לו לסייע במיקצועו, אביו אל טרף
 שבוע לפני שנערך הצפוסקר פירסי חלוקת. בטקס אביו ליד בתמונה

 בסרט מישחקו על המצטיין השחקן בפרס בר־יותס זכה בו — בצפת
 יגלם בו הבא, בסירטו אביו של לצידו להופיע עומד — סלמוניקו

מנכדיו. אחד כנראה, יהיה, וניסן שלו, השישים בשנות זקן האב

1881 חזה העולם

1 1 1 1 ! ] ■ יהודה השחקן של הדוגמנית ידידתו ך ך *ן
# 1 1 1 11^ /1 כלבו פרדי, על לרכב מנסה ברקן, ■1
 תל־ לעיריית בבחירות הטובים החיים רשימת מועמד של הדני־ענק

 החגיגית בפתיחה נפגשו השלושה (משמאל). תורג׳מן מרקו אביב,
בתל־אביב. מיניסטור בלונדון השבוע שנפתחה למתנות חנות של


