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 לציון ואעוו! תיקני
יעקב הכוון

 פטון טנק של גילגול מזכירה
 הפיתלה.״ מעבר דרך
 לשר- ,שהיתר בפגישה 8|

 עם אכן, אכא לשעבר, החוץ
ביש צרפתיים !נתבים קבוצת

 על דעתו את אבן גילה ראל,
 אמין: אידי אוגנדה נשיא

 אמין אידי עם שלנו ׳״הבעייה
עבר שהוא מזה נובעת אינה

 ראש־הממשלה, רעיית !■
ה !נבל סבורה הכין, לאה
 אינו בישראל העם כי נראה,
ה את ראוייה בצורה מעריו

 בעלה, עבורו שעשה מאמצים
ה סיורו בעת רכיין, יצחק
ל כדי באגצות־הברית. אחרון

ב- שהתקבל הרושם את תקן

 דיווח כשחקן־טניס, הממשלה
 האמריקאי השבועון לאחרונה

 תמונתו ליד (אנשים). פיפל
 מישחק- בעת רבין יצחק של

 ״,מאבדים :העיתון כתב טניס,
להת זמן אין אם הנשימה, את
 מה רבין, אומר בטניס,׳ אמן

ריצתו מדוע אולי, שמסביר,

לשעבר, ושר״התחבורח חבר״חכנסתנרמז משה
הציבורית. פעילותו את הפסיק לא

 ומאז בימות, תיאטרון של ועד־הנאמגים בחבר התמנה לאחרונה
 האירועים באחד בתיאטרון. הקשורים באירועים להופיע מרבה הוא

 מרילין המנוחה השחקנית של הענקית תמונתה ליד התיישב האלה
שחקניות.״ היו ״פעם :והפטיר הבמה שעל בשחקניות הביט מונרו,

 העתונאים, דיווחי ביגלל ארץ
 בעלה, של דימויו את ולשפר
 במיבצע-הסברה. לאה פתחה

 שונים במקומות מופיעה היא
 הנושא על ומרצה בארץ,

 ראש־הטט־ של מסעו ״תולדות
 באחת בארצות־הברית.״ שלה

 באשדוד, שנערכה ההרצאות,
 נשף- על רבץ לאה סיפרה

 ראש- לכבוד שנערך הכוכבים
 היא בלום־אנג׳לם. הממשלה

 הנרי שר־החוץ את שם פגשה
ו בגפו, שהופיע קיסינג׳ד,

 שהשארת זה ״איך לו: אמרה
תשו בבית?״ לבד אשתך את
 דלאה אליבא קיסינג׳ר, בת

בא ולכן ;חולה,״ננסי :רביו
 נפלה לא לאה אבל לבדי.״ תי

מע לי תספר ״על במלכודת.
 לדבריה. להנרי, אמרה שיות,״

 כוב- מחבב שאתה יודעת ״אני
 על לאה דיווחה בות־קולנוע...״

 הסמיק, ״הוא :קיסיגג׳ר תגובת
בקלקלתו.״ שנתפס כמי

 סיפרה אחרת, במסיבה 8
 אר- בנשיא פג־שה רבין, לאה

 פורד, נ׳דאלד צות-הברית,
 לך בא ״זה אדומות. כשעיניו

 ״אני לו. אמרה ממאמץ־יתר,״
ולת לישון ללכת לך מציעה

 את הרגיע פורד שלווה.״ פוס
 אינן ״העיניים :המודאגת לאה

 לי בא זה מעייפות. אדומות
הפר הבריכה שבימי מהכלור

 את לאה כשסיימה שלי.״ טית
 בעלה מסע תולדות על דזוויחה

 ״אני נאנחה: בארצות־הברית,
פיספסתי.״ לא שהערב מקווה

ראש־ של כישוריו על 11!

מ אלא בישראל, קורס־צניחה
נפתח...״ שלו שהמיצנח כך
 פרוידיסטית פליטת־פה 8!

 שלמה לשר־המישטרה, היתה
 כתבי- עם שנפגש בעת הילל,

ההתנג על להם לדווח חוץ
 למתפר- המישטרה בין שויות

כא בגליל. ביום־האדמה עים
 אמר הנפגעים, על דיווח שר

 אנשים ״שישה באנגלית: השר
 כמובן התכוון הוא נרצחו...״

 ששכח אלא ״נהרגו״, לומר
 לא גם איש עצמו. את לתקן

 כתוצאה טעותו. על העמידו
 זה בנוסח דבריו שודרו מכך
ש בעולם, תחנות־הרדיו בכל

דבריו. את השמיעו
 ועדת־השרים בישיבת 81

 שר־הע- דיבר לענייני־רווחה
 בנושא כרעם משה בודה

 בהפנותו ההתייקרות, פיצויי
יהו שר-האוצר אל דבריו את

 רבינוביץ׳, רכינוכיץ׳. שוע
 השולחן על רכון היה כדרכו,
ש ברעם, בניירותיו. ועילעל

 של מחוסר-ההתייחסות נפגע
 ״רבי- לעברו: צעק שר־האוצר,

 כשאני עלי תסתכל נוביץ׳,
 לא רבינוביץ׳ אליך!״ מדבר

 את הרים לאט-לאט התרגש.
 את חבש מהשולחן, ראשו

 ברעם, על והסתכל מישקפיו
 של דקות כמה כעבור שרק

בדבריו. המשיך תדהמה
רפ יצחק שר-הדתות 8!

ה מישיבות באחת תקף, אל
 שר־הביטחזן את ממשלה,
 זה כי וטען, סרס, שמעון
 לצורכי לאנס טיל ליד הצטלם

נש לא פרם עצמית. פירסומת
 שר-וד לעבר קרא •חייב, אר

ב הצטלמת ״כשאתה דתות:
ב כשספר-תורה אשדוד נמל
 לצידך, פרץ ויהושע ידך
משהו?״ לך אמרתי אני

 של ועדת־הכספים יו״ר 81
 קדג- ישראד ח״כ הכנסת,

רע מדי־פעם לפרסם נוהג מן,
 בעת בראשו העולים יונות

ש אימרותיו, הכנסת. ישיבות
 חוכמת־חיים, רוויות הן לדעתו

 דד ״אימרות בתואר כבר זכו
 המיכתמים קרגמן.״ יושב־ראש
״ל קרגמן: שפירסם האחרונים

ותיק ״עובד ;כנפיים״ יש שקר
 ״כותרות או עתיק,״ כיין —

העס את מעבירות התיקשורת
דעתם.״ על קנים
 ירושלים ראש-עיריית 8!

נפ הכנות עשה קולק, טדי
את לארח כדי ומעשיות שיות

 ציריך, ראש־עיריית עמיתו,
 שאמור וידמר, סטפן ד״ר
הפ לרגל לבירה להגיע היה

 ציריך גני של החגיגית תיחה
העתי העיר חומת שלמרגלות

הת האחרון ברגע אולם קה.
 הגנים ושערי הביקור, בטל

האו של נוכחותו בלא נפתחו
 ״וידמר :קולק טדי סיפר רח.

 בן לשירות־מילואים נקרא
 יכול לא ולכן שבועות, שלושה

להגיע.״ היה
אנ כששני קורה מה 81

 עוסקים מישפחה מאותה שים
 (״צ׳י- זיווה ן ציבור בענייני
 של רעייתו להט, צ׳ילה״)

 שלמה תל־אביב ראש־עיריית
 שקורה טוענת, להט (״צ׳יצ׳״)

ה בין שהיא זיווה, ״פאנצ׳ר״.
 הוועד-המנהל חברת גם שאר

 קיבלה תל־אביב, מוזיאון של
 חגיגית להצגת־בכורה הזמנה

ידי אגודת שקיימה סרט של
 תל־השומר. בית־החולים דות

 אמר לבעלה, זאת כשסיפרה
 להצגת- מוזמן הוא גם כי לה,

הס ההצגה בערב רק הבכורה.
לאו הולכים שאינם להם תבר

 הוזמן הסתבר, צ׳יצ׳, סרט. תו
 קרן שקיימה להצגית-בכורה

 להט, מישפחת צה״ל. נפגעי
 הערב את לבלות שהתכוונה

״ה ■להתחלק. נאלצה בצוותא,
דן אבנר בנים  ללכת העדיפו ו

 את מעדיפים ״הם אמם. עם
 דאנא- פיי על־פני מינלי לייזר.
להט. זיהה הסבירה וויי,״

 קיבלה אלה בימים אגב, 8!
 מיבתב־התפטרות להט זיווה

 בעיקבות כי מסתבר, מבעלה.
 חבר- של ההתארגנות־מחדש

 תל־אביב, מוזיאון של הנאמנים
 הוועד- חברי את לפטר הוחלט
 חברה בו המוזיאון, של המנהל
 מיכתב- על זיווה. גם כאמור

 היה אליה שנשלח ההתפטרות
 מי ראש־העיריה. בעלה, חתום

 מהמיכתב מיוחד באופן שנהנה
שהח השניים, של בניהם היו

 ב־ ולתלותו אותו למסגר ליטו
הוריהם. של חדר־השינה

חב של מנהל־המכירות 8!
רובינ הלנה התמרוקים רת

 ברוך, משה בישראל, שטיין
 שנכנסה בעת לתמרוקיה נקלע
שהת מאוכזבת, לקוחה לשם

כתו כי המוכר, בפני לוננה
 של בקרם־פנים משימוש צאה

שע לה לצמוח החלו החברה,
 אתבע ״אני לחייה. על ריות
 האשד, איימה פיצויים,״ מכם
ימג־ את הסיר ברוך .50,־ד בת
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