
שב השוטר  שר־המגישטרה את ח
ל ב ח מ קדק חיפוש אצלו וערר ל אנשיםמדו

ל ראש־הממשלה אל 8!
 הגיעו מאיר, גולדה שעבר

 של רעייתו דאה, כי שמועות
ק הנוכחי, דאש־הממשלה ח צ  י

 השאר בין לה. לועגת ההין,
 זו היתד״ לאה כי לגולדה נאמר

 של לביתו לעקור שהחליטה
 אכן, אכא לשעבר, שר־החוץ

במ בירושלים, בלפור ברחוב
 ראש־הממשלה, למישכן קום

התגו שם בן־מיימוו, בשדרות
 ממשלת־ישראל. ראשי כל ררו

 !מעובדי מאחד ביקשה !גולדה
 עדיין העובד לשעבר, לישבתה

 לאשת למסור רבין, יצחק עם
 ״את הנוכחי: הממשלה ראש

ישראל.״ לעם ואסון פישרק׳ה,
 לשר־רד טובה דוגמה 8

 ׳יגאל ראש־הממשלה וסגן חוץ
 בלונדון התנגד אשר אלדן,

 נתן ׳גופו, ועל בכליו לחיפוש
 המישטרה שר שעבר בשבוע
 הוא הלד. שלמה והפנים

ל כדי למישרד־האוצר הגיע
 יהו״ שר־האוצר, עם היפגש
 עם בקשר רבינוכיץ׳ שוע

 המישטרה. בתקציב הקיצוצים
ה אותו עצר להיכנס, כשניסה

 הבניין, שער על המוצב שוטר
 כניד־ בו ושהשד הכירו, שלא

 על וערך מחבל, שהוא אה
ביו יסודי חיפוש ובתיקו גופו
ה בפני הזדהה לא השר תר.

חי את לסיים לו הניח שוטר,
 ״הוא לאחר־מכן: והפטיר פושו,
כהלכה.״ תפקידו את !ממלא
 השלום למען בפיקניק 8

 בגן־העצ׳מאות בשבת שנערך
 השאר, בין נפחו, בתל־אביב,

 (ר״צ) פרידמן מרשה ח״כ
 (!מ׳פ״ם). רונן אליעזר כוח״

 ניגשה הנאומים תחילת לפני
 לו: והציעה רונן אל פרידמן

 אני בכנסת. במו נתנהג ״בוא
 בתנאי לנאום, בלי הביתה אלד
 עכשיו ללכת מבטיח אתה שגם

 ההצעה. את דחה רונן הביתה.״
 ׳מפני — נאם לא רונן אולם

 שלא ממיפלגתו הוראה שקיבל
להשתתף.

 הגיע עצרת לאותה 8
 אחד עם יחד רונן אליעזר ח״כ

 עמוס מישרד־הקליטה, מעובדי
ל ידע שלא רולניק, רולגיק.

 טען שם, מעשיו מה הסביר
 ״אני :אותו ששאל מי כל בפני

 ;ח״כ של כנהג בשבתות משמש
רונן.״

יו יכי, משודר־השלום 8׳
 ברחוב, לתומו הלד העצרת, זם

עות — כרגיל — כשבידיו
 שלו, סיפרי־השירה של קים

 שמו. את לפתע שמע כאשד
 לו הקורא כי ראה כשהסתובב,

ש שרון, אריאל אלא אינו
 דווקא רוצה שהוא לו הודיע
 את והוציא סיפרו, את לקנות

 ה־ יבי, מידו. העותקים אחד
הפולי השקפותיו את מתעב
 למכור סירב אריק, של טיות

 בדרכו, ׳והמשיך הספר ׳את לו
ל תוחב אריק כי הרגיש ואז

הספד. מחיר את בכוח כיסו
 מי׳פעל של המודעות 8׳

 מראות דיפלומט סכיני־הגילוח
לאר אהבתו את המגלה גבר,

לגמ שאינן שונות, נשים בע
 ה־ זו. אחר בזו לבושות, רי

 יכולו״ אתה ״כמה היא: ׳סיסמה
 הלו־ פרידמן, !מרשה כשראתה

ה את האשה, לשי׳חר׳ור ׳חמת
להש חמתה בה בערה מודעה,

 המודעה מציגה לדעתה, חית.
 מיני כאובייקט רק האשה את
 מיכתב כתבה היא הגבר. של

ש בתשובה אך לחברה, ניזעם
 החברה נציגי הסבירו קיבלה

 את דווקא מוכיחה המודעה כי
 רוחשים שהם חרבה האהבה

מסו־ לאשה ״לא הנשי. למין

רת בכלל!״ לנשים אלא יימת,
פרידמן. חה
 של השפעתו כי נראה 8:

 :מנחם ח״ב הליכוד, מנהיג
א־ ,ביותר חזקה אינה בגין,

ה ישראלי ״לכל בורג: הגיב
 צל״ש.״ ■מגיע באוטובוס נוסע

נר נסיעה אותה מאז ואמנם,
ב רק נוסע כשהוא בורג אה

מוניות.

 בהצגת״הבכורה זה היה לבמה. השבוע נקראכץ דו־־ח
במצו הצוער על הישראלי סרט״המחאה של

 לשעבר פץ, ישראל ד״ר בבאר־שבע. שנערכה ההפקר, מן אור קה,
 המצוקה שיכבות על הדו״ח ועורך לאומי לביטוח חמוטד יו״ר

הת לבמה, לו קרא מנחה״הערב אורח־הכבוד. היה למעשה, שניגנז,
 בהפטקה כץ.״ ״דו״ח את להזמין מתכבד הוא כי והודיע בלבל
 השקיף הקולנוע״ של באולם־ההמתנה כץ ישראל ישב
בארץ. המצוקה משיכבות רובם — לסרט המוזמנים על

1{ 11 י 1 11111X1 בבי־ ההפקר, מן אור הסרט מפיק 
•* ' #*#ן י ! י  כוסית מרים דיין, נסים של מויו ■"1׳

 ישראלי- אלקוב, בבאר״שבע. הבכורה אחרי שנערכה במסיבה
 חזר בית־ציוני״אמריקח, ממייסדי בהוליווד, סרטים שהפיק לשעבר
כאן. הראשונה הפקתו וזו יום־כיפור, מילחמת לפני שנתיים לארץ

 תל-אביב עיריית ראש 8'
הב להט, (״צ׳יצ׳״) שדמה

 זיווה, לאשתו בחירתו עם טיח
 יקח אחר״כד חודשים שישה כי

 יימים שבוע בת לחופשה אותה
 מלאו !מכבר לא בקפריסין.

 של לכהונתו חודשים שישה
 אי-אפשר בקפריסין אך צ׳יצ׳,
 לקח הוא זאת תחת עתה. לבקר

 שבוע בת לחופשה זיווה את
כשנש בצפת. רימונים במלון

 אהדה, לארץ נסע לא מדוע אל
 ״אני :השיב לקפריסין, במקום
 ראש־ אבל ראש־עיר, אומנם

עני.״ עיר

מע אחר מסוג חופשה 8
 שר למישפחתו מדי־שבת ניק

 חיים והדתות המישפטים
 משך המתגורר השר, צדוק.
במלון בשבוע ימים חמישה

 מגיע בירושלים, דויד הוזלו
 ובשבת החמישי, ביום הביתה

 המישפחה כל את לוקח הוא
 בתל־א- הילטון במלון לבלות

ביב.
 לאמריקאים,״ מזל ״אין 8
 ׳תת־אלוף !בצער השבוע ׳נאנח

 קצין- לחב, (״פינייה״) פנחס
 צה״ל, של הראשי האספקה

 אד* נשיא של התפטרותו עם
 ניני ריצ׳ארד צות-הברית

 הם רמאי נשיא ״במקום פון,
 כאשר -שקרן.״ נשיא קיבלו
 הוא מדוע בני־שיחו תמהו
 של החדש נשיאה בי סבור

 פורד, ג׳ראלד ארצות-הברית,
כהס פעייה השיב שקרן, הוא
״ה :הפסיכולוגית לקביעתו בר

מי עם שלו הראשונה הצהרה
 היום זה כי היתד, לנשיא נויו

בחייו.״ ביותר העצוב

 הסיפוח. חסידי בקרב פילו
 אבי ח״כ עם בגין כשנפגש

 תנועת מאנשי יפה, רחם
ל ניסה השלקמה, ארץ־ישראל

ב ׳״בהצבעה כי אותו שכנע
 ניצחון לנו היה סבסטיה, עניין

 של בהפרש הפסדנו הייסטורי.
 יפה בילבד.״ קולות ארבעה
 ״בעוד לבגין: השיב התרגז,

הר לנו יהיו שנה ח׳מש־עשרה
היסטו ניצחונות !מאוד בה

 קטנה וארץ־ישראל ריים,
מאוד.״

בירוש היחידי המלון 8'
 לחב־ הנחות נותן שאינו לים,

וש ציפור ולאנשי רי־כנסת
ב היקר המלון על־כן, הוא,
ה דווקא הוא — עבורם יותר
מס מוריה. ההסתדרותי, מלון
 מקבלי שלושה רק כי תבר

 יכולים ממשלתיות משכורות
 ב־ להתאכסן לעצמם להרשות

 שר־ה׳מייסחר־והיזע־ :זה ומלון
ו הח״כ ברלב, חיים שייה,

צ גיבעת־׳חיים, קיבוץ איש י
 והמזכיר כן־אהרון, חק

הממ ראש של הצבאי
 אפריים תת-אלוף שלה,

ת• (״פרויקה״) פו

 שר־הפנים, שהיה מי 8
בש נסע בורג, יוסף הד״ר

 25 מזה לראשונה שעבר, בוע
שמכו מאחר באוטובוס, שנה,
 לרשותו, שעמדה השרד נית

הנסיעה אחרי ממנו. נלקחה

 ילדו שנה חצי לפני אך ביחד. הרבה בחייהם בילובשן ויגאל נאו מני
איל״ של בתו יגאל, של ומיקה מני של קרני — נשותיהם

 שמעולם מפני יחד, לבלות לצאת הזוגות שני הצליחו לא מאז בן. אחת כל — מרידוד יעקב ההון
 באותו אירגנו ומני יגאל השמרטף. בעיית סוף-סוף נפתרה השבוע יום. באותו בייבי״סיטר מצאו לא

משותף. חבר של אמנותית להופעה הלכו הם הילדים, על לשמור כדי בני״משפחותיהם, את יום

19289 הזה העולם


