
 תצוגת ערכה לו־מון סח׳
ם1א□,מכנסי בלי סקי־מי□ י ש

ב לחופשה צאתו ערב 8
 נכנם גבעת־חיים, קיבוצו,
 בן■ יצחק ההסתדרות מזכ״ל

 בצפון אקסודוס לקפה אהרץ
ה סוחר לעברו קרא תל־אביב.

 ״בן* • לוי אריח קרקעות
 בן- סוחר!״ לא אתה אהרון,
 :ושאל חייך נעצר, אהרון

 ״ככה לוי: לו השיב ״למהז״
 דמי- בלי כיסאו על מוותרים

 רק אותך. לייצג לי תן ו מפתח
 אלף 100 עושה אני מהקומיסיון

 על לו טפח בן־אהרון לירות.״
כיס 1 תדאג ״על :ואמר כתפו,

 שאני כמה בבית לי יש אות
רוצה.״
 ועדת־המינויים בישיבת 8

 קיבל העבודה מיפלגת של
פינ שר־האוצר הוועדה, יו״ר
 מסגן בהול טלפון ספיר, חס

 אחדות־ מטעם המיפלגה מזכ״ל
 גבלכר. אכרהם העבודה,

 רק שמעו בישיבה המשתתפים
 זה ״גבלבר, אומר: ספיר את

 כן... השני... במקום הוא בסדר,
 שינויים יהיו לא מובטח... זה

ה לירושלים...״ בדרך בטקסי
ל הראו בצחוק, פרצו נוכחים

 במעוזים. החיילים בפני אותם
ה בפינת הצטופפו הארבעה

 למאלף השטח את פינו מטוס,
ונחשיו.

איר בלתי־נעימה תקרית 8
 סוזי היפהפיה לדוגמנית עה

 ראש־ של בעיצומו לדמן
 את לבלות ירדה סוזי השנה.

 תל-אביבים הרמז כמו החג,
 לבושה כשהיא באילת. אחרים,
 ב־ סוזי בילתה סמלי, בביקיני
 סירת־המירוץ על־גבי סקי־מים

 מוס- (״איציק יצחק ידידה של
 רנו מוסך בעל דנין, טאנג״)

 לערוך התכוננה כאשר ביפו.
 לעיני סקי־מים של תצוגה
 בה וצפו שעמדו צופים, מאות

 נשמטו החוף, על בהתפעלות
 שלה, הביקיני מכנסי לפתע

החטו רגליה מעל השתלשלו
המופ סוזי למים. ונפלו בות

 במים, כורעת נשארה תעת,
 סירת־המירוץ על-ידי כך נגררה
ש לפני מטרים, מאות לאורך
 מכנסיה. את איבדה כי התגלה

 הולבשה מהמים, נמשתה היא
 לנקודת- חזרה במכנסי־גבר׳

ה־ את למשות ניסתה המוצא,

,1973 המיס מלכת וחצי, 15ה־ בתבלנק רונית
 בפיאנו־בר לכבודה שנערכה במסיבה

 שמתאים מה כי שהחליט (מימין), ציגלר (״ציגלה״) מרדכי של
 שטעמה המלכה, קבעה רוסי. וקאווייר צרפתית שמפניה זה למלכה

רע.״ לא לגמרי בכלל ״זה :מלכות מזון בחייה לראשונה

 של פיליטונו את התמה ספיר
 מאותו בהארץ מרקוס יואל
 של מדוייק תיאור ובו בוקר
 דימיונו פרי — כזאת שיחה

מרקוס. של
מו הקרבות הבחירות 8
 אחת חדשות. בדיחות לידות

 העיתונאי של זו היא האחרונות
 על כר־קדמא עמנואל

 אח* העבודה מיפלגת מזכ״ל
 יו״ר בזמנו שהיה ידלין, רון

 נשאר ״מה :הצופים תנועת
ב שהיה מהתקופה לידלין

ה את זקנה להעביר צופים?
כביש.״
 אס* התיאטרון אנשי 8
 לוי תום עוז, (״אבי״) דחם

 והקאריקטו- מוניץ, ובן־ציון
 שיצאו ג׳קסץ, קיזג ריסט

 התעלה, במעוזי לסיור-הרצאות
 במטוס מפוקפקת חווייה עברו

 איתם לתעלה: אותם שהוביל
 איתו שהביא נחשים, מאלף טס
להדגים כדי נחשים מלא שק

הצליחה. לא בצלילה, מכנסיים
 אילת איש של מאמציו 8
ל חווה להקים נלסון, רפי

 בכפר־הנופש קרוקודילים גידול
 עשויים לאילת, מדרום שלו

 שרפי לאחר בהצלחה. להסתיים
התני את בסינגפור רכש כבר
 החברה הביעה חוותו, עבור נים

 להבא־ התנגדות הטבע להגנת
 איש צאן, ■אורי לארץ. .תם

ל רוצה רפי כי טען החברה,
 לפשוט כדי התנינים את ייבא

אר לייצור עורם את מעליהם
מת לו דבר — ונעליים נקים
 כתב התרגז, רפי החברה. נגדת
 החברה למנכ״ל חריף מכתב
 (מיל.) אלוף הטבע להגנת

 ״אם רפי: טען יפה. אברהם
 לארץ, לעלות לגרוזינים נותנים

ל גם יתנו שלא סיבה אין
 את הסיר יפה קרוקודילים.״

התנגדותו.
 חפר חיים המשורר 8
במיסעדת ידידים בחברת שהה

<־־,״״״ ועבי1 עבד־אל־עזיז מברך הבריאות, ■•#■*יי י #■י #•*-■
 שנערך הלפרין, רפאל עם שלו הקרב לפני אבו־ענתר המתאבק את

המת עזרה. לא הברכה בתל־אביב. בהיכל־הספורט שעבר בשבוע
ניצח. הקרב, התחלת לפני פירקי־תהילים שקרא הלפרין, רפאל אבק

 כאחד הידוע חפר, הכריז חפר.
 שר־ של החריפים ממבקריו
 עבודה בטח ״זאת :הביטחון

דיין!״ של
 בשבוע גילה בלשי חוש ₪
 הארוס הסלע מלון מנהל שעבר
 נפתלי (מיל.) אל״מ באילת

 מ־ אורחים כי שגילה בהירי,
 המגבות, כל את גנבו תל־אביב

 מנורות־שולחן צלחות, כוסות,
 הוא בחדריהם. שהיו ותמונות

 רח* לסגן־ניצב מייד טללפן
 במישטרת קונפורמי מים
 הגניבה. על לו הודיע ת״א,

 שמסרו לכתובות יצאו שוטרים
 מזו- הן כי גילו אך האורחים,

 בירר נכנע, לא בהירי ייפות.
 את הזמינו שאצלו הסוכן אצל

ו אחת כתובת איתר החדרים,
 תל־ למישטרת עליה הודיע
 השוטרים הצליחו הפעם אביב.
 הגיעו הזוגות, אחד את ללכוד

 ב־ שהתארח נוסף לזוג דרכו
 בדירותיהם בחיפוש בית־המלון.

ו הגנובים החפצים כל נמצאו
לדין. יועמדו הזוגות
 של לביתו הפורצים 8

 רובטקין, מקם עורך-הדין
ה את גם השאר בין המייצג

ה פרי להובלת הימית חברה
ו מרידוד ליעקב שייכת
במלאכ הופרעו ברנד, מילא•־

 עורך־הדין, של כלבו על־ידי תם
 של פסלו את רק לגנוב הצליחו

ה שמואלי, יצחק הפסל
דולר. אלפים חמשת שווה

 כאשר בתל־אביב, בית־אמריקה
 גם שם סעד ממש שעה באותה

ב דיין משח שר־הביטחון

נש לפתע רחל. רעיתו חברת
 המלצר, של מידיו כוס מטה

של מכנסיו על נשפך והמשקה

השבוע פסוקי
ה על וייצמן, עזר +

הלי הקמת סביב התרחשויות
 האנשים ״כל :הלאומי כוד

ל השווים יש אבל שווים,
תחת.״

 חהסתדרות מזכ״ל •
״הכל :בן*אהרון יצחק
נמ הפיקוח :נמשך הכל בסדר,

 נמשכות ההתייקרויות שך,
נמשכת.״ וההתעשרות

 77 בפיאנדבר שנערכה במסיבה השבוע השתתף (מימין)אלעזו דויד(..דדו״)
 חיילי בפני בהתנדבות שהופיעו האמנים עשרות לכבוד

 בתמונה צה״ל. בשם לכולם הודה דדו השנה. בראש החרמון ועד משארם־אל־שייך הקידמיים במוצבים צה״ל
לויד. ג׳ימי הזמר מעליהם: סטולוביסקי. ומייק פלד בנימין חיל־האוויר מפקד עס יחד הרמטכ״ל נראה
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