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 המומחה התכוון למי 8)
ה לאומי, לביטחון האמריקאי,

 פרוס, ליאון היהודי פרופסור
בשגרי השבוע בהרצאתו

 בתל״אביב, האמריקאית רות
ה הבדיחה את סיפר כאשר

 הרגו ציידים שני ובכן, ? באה
 קרניים בעל גדול, צבי ביער

ב־ תפס מהם אחד כל נהדרת.

המצ וכי בסדר, הכל לא כאילו
 תמורת דבר נותנים אינם רים

ההו מסירת ביום דרישותיהם.
 יצ' של בביתו התקיימה דעה
 פרטית ארוחת־ערב דכי[ חל!

 האמריקאי, האורח של לכבודו
 בעת פתיר. דן גם הוזמן אליה

 אל קיסינג׳ר פנה הארוחה
:בחומרה לו ואמר פתיר,

*1ך 11 ש* ומי רנייה הנסיך של בתם מונאקו, נסיבת 11 |(|
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 שפירסם מפני למאסר נידון איטלקי שמו״ל אחרי לכותרות. אגת
 קארולין צולמה חזה, חשופת כשהיא קארולין של פוטומונטז׳

(למעלה). מאד בולט במחשוף מפורסם פאריסי במועדון־לילה

 הצבי, של אחת אחורית רגל
למכוני אותו לגרור ניסו והם
 קילומטר. חצי של מרחק תם׳

 בסבך הסתבכו הצבי קרני אולם
 קשה. היתה וההתקדמות היער,

 ואמר אחר צייד במקום עבר
 אותו תיפסו ״טיפשים, להם:

 ניגשו הציידים שני !״בקרניים
 את תפסו הצבי, של השיני לצד

 אחרי לגרור. והתחילו קרניו
 לשני: האחד אמר שעה חצי
 אבל קל. יותר הרבה הולך ״זה

 מדי יותר מתרחקים איננו האם
שלנו?״ המכונית מן
 ראש־הממשלה של יועצו 8!

 פתיר, דן עיתונות, לענייני
 הצליח כי בגאווה השבוע סיפר

 שר־החוץ של זעמו את לעורר
 קיסינג׳ר. הגרי האמריקאי,

האח ביקורו בעת כי סיפר דן
ל קיסינג׳ר ניסה בישראל רון

 בסדר, הכל כאילו רושם עורר
 להיחתם. עומדים ההסכמים וכי

ל הודעה מסר לעומתו, פתיר,
ראש־הממשלה, בשם עיתונות

בעבו מאוד לי הפרעת ״אתה
 את קיבל פתיר היום!״ דתי

כמחמאה. קיסינג׳ר של דבריו
 ■בית- בעל אבד, אמנון ■

 כחשוד שנעצר א.ג.י., חרושת
 ל־ לירות ברבבות שוחד במתן

ש כדי אנשי.מערכת־הביטחון
 לאספקת במיכרזים אותו יעדיפו

 חוש־הומור גילה לצה״ל, ציוד
 לבית־המישפט הובא כאשר גם

 תקופת־מעצרו. הארכת לשם
מאפ שאין על התמרמר אבני
 ב־ לבקרו לבני־מישפחתו שרים

ה אל פנה הוא תא־המעצר.
ו סביבו, שישבו עיתונאים

 כאן לשחד אפשר ״אולי : שאל
 לראות לי שיתנו כדי מישהו,

מישפחתי?״ את
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 שמואל ח״כ החופשי, המרכז

 במסי- שהופיע אחרי תמיר.
ה פרשיות על בת-עיתוגאים

נש במערכת-הביטחון שחיתות
סתירה מוצא אינו אם תמיר אל

ריפין, שרה ליד במסיבה ישבקישון אפויים
 שמה באשר ״את״, הירחון עורכת

 ברו- (קישון), שרה המלבבת. לשיחה לב שרה, שמה שגם אשתו,
ייהנה. שאפריים כדי השניים, את להנציח מצלמת ביקשה חב-לב,

הלו כאיש־ציבור הופעתו בין
ל הסכמתו לבין בשחיתות, חם

ה אחת את כפרקליט, ייצג,
ה בפרשת המרכזיות דמויות
 מאיר רב־סרן בצה״ל, שוחד

 עד־המדינה. שהפך כן־אהרץ,
חו אני ״להיפך, תמיר: השיב

 משרת אני הזאת שבדרך שב
ב הקלאסי באופן הציבור את

יותר.״
 הסתייג אחר בנושא ■
 מיל־ את לכלול מהנסיון תמיר

 תחת למיפלגות וות-המיליונים
 הצעה ״זו שחיתות. הכותרת

 אבל — ובלתי־ציבורית פסולה
 לא אני בעיני. שחיתות איננה
 המעשים בין אותה לכלול מוכן

 לבית- ללכת צריך שעליהם
סוהר.״

 אכסודום יושבי בחוג 8'
 בדיחות־שחי- לאחרונה נפוצו
״עובדי :א׳ דוגמה תות.

ל כיום באים מישרד־הביטחון
ה אחרי פיג׳מות. עם עבודתם

 יישנו היכן יודעים לא הם כל,
 ״שירות ב׳: דוגמה בלילה.״

סגי מועד את דחה בתי-הסוהר
 בית- הקמת על המיכרז רת

 אלה כל החדש. המרכזי הסוהר
 יושבים.״ — למיכרז שניגשו
 אומרים היו ״פעם :,ג דוגמה

אומ היום אכלנו,׳ משלו ,צור
משלנו׳.״ אכל ,צור רים:
 זכו בלתי-צפוייה במתנה 8
 עורך- מאת הארץ מכתבי כמה

 גירעון העיתון, של המישנה
 של סיפרם זה היה סאמט.

 לןא* פוסט הוואשינגטון כתבי
 ווד־ ובוב ברגסטין דל

 בו הנשיא, אנשי כל ווארד,
 ו־ הנמרץ טיפולם את תיארו

 ווטו־ בפרשת עתיר־הסקופים
 מהספר, התרשם סאמט גייט.

 העיתון לכתבי כשי אותו ■נתן
 מיוחדות, בחקירות המתמחים

 לענייני־מישטרה הכתב ביניהם
 הכלכלי והכתב ולנטין, אבי

 העוסקים ליפשיץ, איתן
 מחברי כמו ובמשותף, עתה

 פרשת של זריז בסיקור הספר)
 במישרד־הביט־ מיקרי-השוחד

נמ הראשון העותק אולם חון,
 ביותר הבולט הסקופ לבעל סר
 :האחרונים בחודשים הארץ של

 מי גולן, ׳מתי המדיני הכתב
 של ביקורה דבר את שגילה

בישראל. הסובייטית המישלחת

 לשעת- הוועדה בישיבת 8
 תל-אביב עיריית של חירום
העירייה מועצת חבר הציע

 תנהג העירייה כי רז נחום
 צה״ל שנוהג כפי אזרחיה כלפי
 שלו: המילואים חיילי לגבי

 מכל טביעות־אצבעות תאסוף
 שבמיקרה כדי העיר, אזרחי

 לזהות יהיה ניתן טילים הפצצת
 ראש- סגן שיסעו נפגעים.

 בסול! חיים עו״ד העירייה,
מ צורך, כל ״אין (מפד״ל):

תא הבאה המילחמה עד מילא
 טביעות־אצבעות המישטרה סוף

מכולם.״
 כן■ חיים פרופסור 8׳

 אוניברסיטת עם סיכם שחר
ה בעבודתו יחל כי תל־אביב

 האוניברסיטה כנשיא מעשית
ב העסוק חב״ש, ביוני. באחד
 על לחצים בהפעלת אלה ימים

 מסקנות למימוש מישרד־האוצר
ש הבודדים בין היה ועדתו,
ב אודותיו הסיפור כי הבינו
 כאילו שעבר, בשבוע זה מדור
 ושנת- הוצאות־רבב ביקש

 תמורת מהאוניברסיטה שבתון
 בדיחה היה כנשיאה, מינויו

בילבד.

מווע באחת הדיון בעת 8!
 שר־המיש־ סיפר הכנסת, דות
 מישרדו כי חילול שלמה טרה
ה שמירת על הדגש את שם

ל קרא בבתי-הסוהר. כשרות
״אתה :הח״כים אחד עברו
 ל- כשרות זו מה יודע בכלל

 שר- השיב ?״ עילא־ולעילא
 רואה היית ״אם המישטרה:

 בבתי- היושבים הפדאיון את
 הי- הארכיבישוף זאת הסוהר.
 מצות אוכלים קפוצ׳י, לאריון
כש זו מה מבין היית בפסח,

לעילא־ולעילא.״ רות
 ם אברח המפד״ל ח״כ 81

 ישב קיבוץ, חבר שהוא מלמד,
 דיזנגוף ברחוב בקפה השבוע

 ב־ בהתלהבות וחזה בתל־אביב,
הכדור גביע על מישחק־חגמר

 תל-אביב מכבי קבוצות בין סל
ב ששודרה גבת־יגור, והפועל

 קריאות- קרא מלמד טלוויזיה.
 הפועל קבוצת לעבר עידוד

 כש־ מאוכזב והיה גבת״יגור,
כי כשנשאל במישחק. הפסידה

 אוהד הוא דתי ח״כ זה צד
 ״זה :השיב הפועל, קבוצת של

קיבוצניקים.״ שהם מפני
 מיש- של המחוזי הרוקח 8!
טורנאו, אריל, הבריאות, רד

 שבע־מאות בין כי השבוע סיפר
ב לסמים הזקוקים נרקומנים

 עזרה והמקבלים קבוע, אופן
רום- 17 יש ממישרד־הבריאות,

1965 הזה העולם10




