
 ושובו ׳במקום לעבוד לנו1 ״׳נמאס
צודק.״ יתמיד הלקוח

 מחוז של אחר מפקד 8!
 טיז־מ־ משה ■ניצב מ״שיטרתי,

 ׳תל־אביב, מחוז ׳מפקד קין,
 ישמיע האשד מריה בבדיחה הניוב

 לימייש־ הימגויים הסטודנט כי
מ ׳סהריג רבץ, יורם טרה,

 ב־ ששסר בעת ׳סדור, פליטת
 בייתו על יום־הביפורים עחב
 דיין, משה שרהחתוץ של

 :בוושינגטון ׳נמצא דיין בעוד
ובש ואסונות בושיקודים ״יתמיד

 לא דיין מצליח ׳חללים, יש
ובמקום.״ ׳נויכיח להיות

 המערך סיעת יושב־ראש 8'
 גילה שחד, משה בכנסת,
חברי־ ושיני יכי שעבר בשבוע

 משו* ואת העמיד שחל בכיגסת.
 :ואמר הדברים דיוק על אל

 ואיני .באושר ירק !מתרגש ״ואני
 אני מלאה. כנסת בפני נואם
 ריקה כנסת בפני לנאום הגיל

 !שמע־ ואפילו לי וקרה מאדם,
 היו ׳ובאולם הצעת־יחוק, לייתי

׳ואני.״ הישיבה ששב־דואש רק

מ־ מפגינים באו נאשר ■1
 ליביותו מיזירח-׳תלפיזת שמונית

 טדי ירושלים, ׳עיריית ראש •של
 יום־הכיפורים, במוצאי קדלק,

 יושן קיולק יאת ׳למצוא קיוו הם
 שהשעה משום ואותו, ולהעיר

 להפתעתם חצות. ׳אחרי הייתה
 ׳ואמר בחיוך קיוליק ואותם קובל
 אתכם לשבת מוכן ״אני להם:

צריך אני אז בבוקר, חמש עד

כש בארץ, הדוגמניות מבכירות שהיתה מיו״ס אתי
בן־ אתי הנישואין, שלפני בשמה עוד נודעה

 כבר היא שכיום למרות לגמרי, האופנה עולם על ויתרה לא זאב,
 ווייס, משה החיפאי לאיש־העסקים הנשואה אתי, בנות. לשתי אם

 האופנה. בעולם קשור שיהיה עצמה, משל עסק לה לפתוח החליטה
 ״שמאטעס״, משם ומביאה לאיטליה חודש מדי נוסעת החלה היא

האירה ההצלחה בארץ. ולבוטיקים לחנויות מוכרת היא אותם
 מביאה שהיא הגדול המלאי את למכור המצליחה לאתי, פנים
 בן־גוריון, התעופה בנמל נחיתתה מרגע יומיים בתוך חודש מרי

 שלח, העסק את לפתח וייס מתכוננת עתה הזמנות. מוצפת והיא
 ליום — לשבוע אחת — ולנסוע לירות אלפי למאות מגיע שמחזורו

לשמאטעס. העצום הביקוש את לספק שתוכל בדי לאיטליה, אחר

ב ׳אליו ■פניו מחלוכיוד כנסת
 די־ ׳נגיד יצביע ׳שיהמערך הצעה

 קמם־ חסכם על בדיון ממשלח
 המערך בעזרת ׳וכי דייוויד,

 ׳שחל ואולם חמטשלח. תיפול
 כדי עד חיזיאת מחהיצעה התרגש

 ׳לביתו !בערב חזר שכאשר כך,
 חיה ,ובוחר, סאבים והרגיש
 סחתקף־לב. ילקה יני מש׳וכינע

 ולב״ת־חחיוןלים רייוסחל הוא
 ח־ קב׳עז וישם בחיפה, מזב״ס
 חתקף־לב זר, אין כי רופאים

 פ־ מעייפות, סובל שחל וכי
 ומעישודיתר. יריבה מתיחות

 ׳ליו ואמרו ואלינו,״ ושנוגע ״במדי
׳ל ימהר ייפול ״אתה הרופאים

קריבות.״ וליחידה התגייס
ש ראיונות בערב אגב, 81

ואר ובקיבוץ שחל, השתתף בו
 יכל״ חוא :מדוע !נשאל הוא מית,

!נואם הוא !באשד ׳מתרגש כך

 ושלוות־רוחו לעבודה.״ לצאת
 סש־ גם הופרעה !לא קדלק שיל

 :לו צועקים החלו המפגינים
ל בדיתכוונם !״מצא !״מצא
 סוע־ בסחירות, קוליק של יריבו

 מצא. יהושע מד־הליכוד
 :בשלווית-ינפש ולהם ענה קולק
 לא ׳חאש־ועיר, היה ימצא ״׳אם
 ׳ולא בכילל, השמל לכם היה
 הפגינה שעות.״ ■כמדי סשך רק

 מ־ סאד, מי׳זרחחתלפיות תושבי
 בשכונתם שזרם־החשטל שום

 •הגן הסרט ׳שיידור באמצע נותק
קונטיני. פינצי של

 לוושינגטון צאתו ערב ■
 ׳מישרד־הח׳וץ, ידובר השאיר
 חדשה, ׳הוראה לגיא, נפתלי

הוראו יפי ועל ניתנה שלדבריו
 דיין. !משה שלו, השר של תיו

 ׳שגרירי־יישהאל לסל ישלה לביא
מיברקים כירות־העולם בסל

 במיבצע איתן (״רפול״) רפאל רב״אלוף הרמטכ״ל השתתף הכיפורים יום ערב
 צלם״ את הזמין צה״ל דובר בתל־אביב. מטב״ל במחנה שנערך התרמת־רם י!י! 1\ #1\—1 1

 הצילומים שהסתיימו אחרי מייד הרמטב״ל. של הדם תרומת את לכסות פריידין מיכאל העיתונות
 ניראה שבה אחת היתה התמונות בין לעיתונים. שתופצנה לפני התמונות את לראות הרמטב״ל דרש

 לפירסום נפסלה התמונה הרם. את לתרום ברי שכב עליה המיטה מן בבהלה, כאילו קופץ, הרמטכ״ל
שבזרועו. המחט למרות ומאושר, מחייך נראה הוא שבה זו, תמונה רק להפיץ לצלם שהירשה רפול, על־ירי

 עם לשוחח עליהם האוסרים
 והמגיעים ישראליים עיתונאים

 משרתים. חט שבהן לארצות
לעיתו ודואיונות שיחות לגבי
 להחלטת חדבר ׳נתון זרים, נאים

 למייש־ חורה יגם לבוא השגריר.
ל אליו !לטלפן בירושלים רדו

 ולדווח ׳ביום, פעמיים אמריקה
 עיתונאי ׳שיל ׳פנייד, כל יעל לו

 פנייה היא יאם אפילו ישראלי,
מדי־בכך. של
 ישראל שגריר שהיה מי 8'

 האלוף ביאומות־והטאוחדות,
 הר־ (״ויזייאן״) חיים (מיל.)
 בצהלה בייתו את מכר צוג,
 סחרצליד,־פיתויה. ׳וילה ורסש
ש אורה, רירצוג, ושל אשתו
 ל־ המועצה יושסת־ראש היתר,

 כי החליטה יפה, ארץ־ישראל
יפה להיות צריו ■שלדי חב״ת

 לכן ארץ־י׳שראל, כמו ׳לפחות
 בסיור. רב כסף להשקיע החליטה

מ ליותר פנתה היא כך לשם
 מהם ביקשה סיידים, עשרה

 בסופו והמלצות. הצעות־ססחוב
ה את דווקא קיבלה דביר של

ביותר. היקרה הצעה
 כהן מאיר חרות ח״ב 81
כ תליאביב. את אוהב אינו

 עד נמנע הוא חיפאי פטריוט
ה לעיר !מלנסוע שאפשר כמה

 קיבל ושעבר בשבוע גדולה.
 זיו. לשינאתו !נוסף חיזוק כרין
 ובמקום מכיונותו את החנה הוא

 והייא בתל-איביב לחניה חאסור
 ה־ ליפני התלונן כיהן .נגררה.

 בחניון מכוניות המשחרר אוש,
 :המכוניות מובאות שאליו

 דקות, יחמש רק חניתי ״אדוני,
״1 המכונות את לי ׳גדרתם למה

מס יאחד ״כל :הייתה התשובה
הזה.״ הסיפור את פר

 אגו־ ח״כ יצא לאחרונה 8!
בהת גרום יעקב דית־ישיראל

תמיונות־התוע יעל הרייפדי קפה
בעיתו לדבריו, המופיעות ,בה

 ובפירסומי־הו־ בחוברות נים,
 ועדת בישיבת זה היה ציות.

׳הכנ של חוקה־חוקווסושפט
פלס בצורה ׳תיאר גרוס סת.
 וגרם חומר־׳דיתועבדי, ואת טית

 להסמיק. הוועידה מחברי לכמה
 ;אדם הוא, מהיכן נשאל באשר

■פר הרבה כיל-יכך יודע דתי,
הל ׳פ״רסוימייהתועבה על טים
התעמקתי ״אני :השיב לו,

בהם.״

 רשימת הוגשה כאשר 81
הי לעיריית לבחירות המערך

 פיועלי- מועצת מזכיר אמר פה,
 הבר-יכנס׳ת, ׳שהירי ומי היפה,
 מקווה ״אני ורטמן: משה

 גור■ אדיה שילונו, המועמד כי
 נוכל ואז בבחירות, יזיכדי איל,

מז לו השיב לחיים.״ לשתות
 מפלגת של חיפה מחוז כיר

 ״גם אגמי: אורי העבודה,
 תשתה אתר, יפסיד, גוראל יאם

 די- בגלל זאת שעשית ותגיד
צער.״

 אדם לפחות כי נראה 8!
 איטר יכי מיאימין במד״נדי אחד

חלץ  חנינה. בקרוב יקבל י
 הדין עורכת ידלין, של חברתו
 החלה דייבגי, (״טלי״) טליה

 דירתם' את משפצת לאחרונה
 ירד,־האז שברחוב ׳המשותפת

 ל- להכינה במטרה ׳סתל־אביב,
יש כאשר לידלין קבלת־פנים

מביית־הכליא. תחרר

 שר־ של עוזרו שהיה מי 81
 (״׳חיליק״) יחיאל המישפטים,

 אלה בומים מסתובב גוטמן,
 לעזוב ׳נאלץ גוטמן ממורמר.

 סמ״ש׳רד־המישפ- מיוש׳רתו את
 חיילופי־השילטון, אחרי טים

 אליו ׳אי־יאמיון של ייחס בייגליל
 שמואל שר־והמיש&טים מצד

 בהבטחתו התנחם .אך תמיר,
 טדי ירושלים, ׳עיריית ראש של

 ריאלי במקום יוצב כי קוילק,
 לעירייה. קיולק של ברשימתו

 הציג כאשר שעבר, בשבוע
 כי התברר הרשימה, .את קולק

 ,17ידי־ במקום ■נמצא נוטמן
 בחלומות גם ריאלי לא מקום

עצ קולק של ׳ביותר ׳הוורודים
מו.

 ביותר חשובה עובדת הסרט הקמת מאז הפכה השואה, הטלוויזיה
 נושאי על בהרצאות מופיעה המאוחרת, היהודית המגבית של

 ניכרים סכומים להתרים ומצליחה מרובה בהצלחה זוכה השואה,
 להעניק המגבית ראשי החליטו הצלחתה על בפרס המגבית. לקופת

 הציונית את שגילמה בעת חלמה שעליה הארץ בישראל, טיול לה
 ובין לארץ, הקרובים בשבועות להגיע עומדת טובה הלנה. הצ׳כית
לפגשה. ביקש אשר בגין, מנחם ראש״הממשלה על־ירי תתקבל השאר

214617 הזה העולם




