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 והעתונים הספרים חנויות בכל להשיג:
24 העם אחד תל־אביב, טופל, ד. ־ המפיץ

אנשים
ת זי ־ ה ל ת ע ח ל ת גו רנ ת

 למזכיר השבוע נגרמה רצינית אי־נעימות
 האמרשילד, דאג האו״ם של הכללי
 ישראל ממשלת ראש עם פגישתו את שקבע
 אחר־הצהריים. שלוש לשער, בךגוריץ דוד

 שעה רבע והגיע במקרה הקדים האמרשילד
 במקצת איחר שביג׳י בעוד המועד, לפני

ה השעה לאחר דקות עשר רק והגיע
 להמתין האמרשילד נאלץ בינתיים, נקובה,

 שם אותו שגילה עד בחדר־ההמתנה, לבדו
 נכון, יצחק הממשלה ראש של מזכירו

 עד יכולתו כמיטב אותו לארח ניסה אשר
מכוני . . . הממשלה ראש של לבואו

 משה אלוף רב הרמטכ״ל של החומה תו
 בכביש דוהרת כשהיא השבוע נראתה דיין

 ש־ לאחר רק שגעונית. במהירות ירושלים
 התבייש לא בדרך, שנקרה שוטר־תנועה,

 סיבה היתה כי התברר הנוסע, את לעצור
 הרמטכ״ל אסף בדרכו זאת: למהירות טובה
ש הפרוזדור, מיישובי מאחד תימניר, יולדת
 . . . ליולדות לבית־החולים לה אצה דרכה

 ימים לרמטכ״ל אירע אחר משעשע מאורע
 שנערכה במסיבה כאשר לכן, קודם אחדים

 הצרפתית, הנבחרת של הכדורגל שחקני עם
 הגנראל המשלחת, מלווה לפתע לפניו הצדיע

 כי בחגיגיות לו והודיע רו,׳ג גאסטון
 — הקבוצה סמל את לו לענוד מתכבד הוא

 הלאומי הדגל בצבעי צבוע זעיר, תרנגול
 לכבוד מראש התכונן שלא דיין, הצרפתי.

 כבוד. תחת כבוד להחזיר עליו כי הבין זה,
 הנוכחים הקצינים מאחד בלחש ביקש הוא

 ה־ החרב סיכת את חולצתו מעל יסיר כי
 קורם גומר כל מקבל אותה זית, בעלה ענודה

 של לחזהו הסיכה את וענד בצה״ל, קצינים
 גמגם מהותה. את לו שהסביר אחרי הגנראל,
 בטוח ״אינני בהתרגשות: הצרפתי הגנראל

ה תפסו .כאשר . . לזה!״ ראוי אני אם
 והניפוהו ג׳רו בגנראל הצרפתיים כדורגלנים

 הרמטכ״ל, סגן לחש לראשיהם, מעל בתרועה
 ״נו, על־ידו: לעומד עמית, מאיר אלוף

 הגבוה הגנראל באמת הזה הגנראל עכשיו
 טוב רצון הרבה עם . . . בעולם״ ביותר
 רמת־ לאיצטדיון הגיע בקיאות מאד ומעט

 הצבאיות הנבחרות בין הכדורגל לתחרות גן
 כשבירך כן־גוריון. דוד הממשלה ראש
 הכדורגל, התאחדות יושב־ראש לבואו אותו

הזדמ ״זוהי לו: שאמר ,0ל ידסףז השופט
 הכדורגל,״ מגרש על אותך לפגוש נדירה נות

 כי בתחרויות, מבקר ״אינני ביג׳י: השיב
 תמיד צה״ל אבל הפסדים. לראות אוהב אינני

 נאלץ המשחק, התפתחות עם . . . מנצח!״
 מקצועיים הסברים לפעם מפעם לבקש ביג׳י
 ׳ן אז פייר בישראל, צרפת שגריר של מפיו

ר, ב ד י  הראשון השער לאחר לידו. שישב ז'
גול!״ הכניסו שלך ״הבחורים ז׳ילבר: הסביר

הת הקבוצות ושתי המחצית חלה בינתיים
 השני, בשער המגרש. על במקומותיה! חלפו

 שלך ״הבחורים כי ז׳ילבר הסביר כאשר
 זה ״איך ביג׳י: התפלא גול,״ עוד הכניסו

ה בצד הגול היה הפעם הרי להיות? יכול
המגרש!״ של שני

★ ★ ★

ת 16 נאום ש ש ה
 התיאטרון בהצגת שרתה מיוחדת חגיגיות

 הרצליה הסיבה: בהרצליה. ירמה הקאמרי
 לאנצט, בתיה בשחקגית ביותר מתגאה

 זאת, בהצגה הראשי התפקיד את הממלאת
 שנולדו הראשונות הבנות מן אחת שהיא

המו תושבי בשם ימיה. בראשית במושבה
 ההצגה בתום לאנצט לבתיה הוגש שבה,

שפור קצרה רשימה . . . ענקי פרחים זר
 טעות לתקן באה דבר ביומון השבוע סמה

 לשר־המש־ שהוצמד ה״ד״ר״ תואר נפוצה:
 יובלו עם בעתונות, רוזן פנחס פטים

ה נוספים אנשים יסוד. כל לו אין ,70,־ר
 התואר מן בעתונות קרובות לעתים נהנים
 מזכיר החוקייו: בעליו שיהיו מבלי ״ד״ר״
 שר־הדתות סגן יוספטל, גיורא מפא״י
מ זכו, אחרים אישים וורהפטיג, זרח
 שלהם ה״ד״ר״ תואר הפוך: לגורל מה, שום
 בעתונות. נזכר ואינו בציבור ידוע אינו

 תל־אביב פועלי מועצת ראש יושב ביניהם:
 ד״ר ותת־שר־ד,חינוך שכטר אליעזר ד״ר

 מכבר לא סיפר זה בעניין אונא. משה
 דוד הסופר קלויזנר: יוסף פרופסור

 חדרו דלת על בשעתו לו התקין פרישסו
 דוד ״ד״ר הכתובת ועליו שלט בווארשה

 . . . בלבד רושם עשיית לצורכי פרישמן״,
 יוסף שמואל הסופר של ראשון ספר

 לאור לצאת עומד אידיש בתרגום עגנון
 אליעזר של בתרגומו בניו־יורק, בקרוב

 משה שר־הדתות של מזכירו רובינשטיין,
 ההוצאה פנתה הספר, הדפסת ערב שפירא.
 על שתידפס תמונה ,,״׳דוח וביקשה לסופר

 אסתר, לאשתו עגנון אמר הספר. מעטפת
 ״אבל אסתר: שאלה להצטלם. ללכת עליו כי

 מאד 'טובה תמונה לך יש צורך? לאיזה
״תמו עמון: השיב שנתיים.״ לפני שצולמה

 מחשבתו. אורח על מעידה אדם של נתו
ומש שנתיים, אחרי לעצמו דומה אדם אין
 — הונאה״ משום בו יהיה ישנה תמונה לוח

. להצטלם והלך .  לאחדות התנועה מנהיג .
 מכבר לא הגיע טכנקין יצחק העבודה

ה של רעיוני בסמינר חדש: ריתורי לשיא
 מפא״י מנהיג על נאום נשא המאוחד קיבוץ
 שעות 16 שנמשך כצנלסון כדל המנוח

 12 לאחר עד בבוקר 8מ־ כמעט־רצופות,
 לסעודות. קצרות הפסקות שתי עם בלילה,

 10סל רק ״זה דבריו: בסיום טבנקין נאנח
ברל.״ על לומר לי שיש ממד,

השבוע ,פסוגן
 ! בן־גוריון: עמוס במשפט הסיכום בנאום תמיר, שמואל עורך״הדין •
 > על מאד כבד מחיר נשלם אני, גם אלא מרשי רק ולא שמרשי, ספק של צל לי ״אין
 ! שאני זה ברגע שעה. ושעה יום יום משלמים כבר אנו זה. במשפט שעשינו מה

 י באותם מתארגנת כדוגמתו. היד, שלא השמצה מסע בחוץ מאורגן כאן, וטוען עומד
זה.״ במשפט הופעתנו בגלל רבה ובמידה דם, עלילת ואף עלילה, חדרי־חדרים

 ; ״תעלת באירלאנד: עתונאים עם בשיחה בורג, יוסף ד״ר שריהדואר •
 נחוץ הרחקתה לשם אשר בהסתיידות, שלקה העולם של ראשי עורק היא סואץ
רפואי.״ טיפול
 : טריביון הראלד הניו־יורק כתב על־ידי כשנשאל לסקוב, חיים אלוף 0

 | לאניות פתוח ישאר אילת מפרץ כי להבטיח כדי ישראל תאחז אמצעים באילו
וגופניים.״ רוחניים ״באמצעים ישראליות:

 [ העובד ״מפעל במפעלו: השביתה פרוץ עם מולר, האנס ״אתא" מנחל 9
עובד.״ כשאיננו מפסיד איננו בהפסדים

 < מכבר לא שפרצה השביתה על ברמזו קרגמן, ישראל מפא״י ח״כ 0
הואר חולי — עצמם נגד ״השובתים וולקן: ההסתדרותי בבית־החרושת

 : ״לפני סיני: מבצע על בהרצאה פרס, שמעון משרד־הכטחון מנהל •
טף... אי־בטחון של למושג שוטף בטחון של המושג נעשה סיני מערכת  ! במזרח שו
.הערבית אי־ד,יציבות — יציב אחד דבר יש התיכון .  | הסובייטי הנשק נמצא עכשיו .
בבית־דגון.״ הנשק בתערוכת — לו המתאים במקום

 | נבחרת בין הכדורסל משחק פתיחת עם בברכתו אשבול, לוי שר״האוצר $
 ! לכדורסל. בסל־המזונות מטיפול לעבור תענוג ״זהו הפועל: לנבחרת הצרפתי הצבא
האינדקס נקודות את מאשר הסלים נקודות את למנות מוטב
 ! על לשאלה בתשובה אכן, אבא כארצות־־הכרית ישראל שגריר •

 1 למדי, יסודיים טיולים זו במדינה ערכו צד,״ל חיילי כי ״אם במצרים: הפנימי המצב
מצריים עם דיפלומטיים קשרים לישראל אין שכן כך, על פרטים לי אין

 ן בכל רואה ״אני שמיר: משה הסופר על גרינברג, צבי אורי המשורר •
ודם בשר — מלך בכל רואה הוא ואילו מלך, — ודם בשר
 ; בברית־המועצות הקומוניסטית חמפלגח של הכללי המזכיר •

 ! לבטל אין מדוע ט״נזס יורק יו־ ר,נ כתב עם בראיון בנמקו פרושצ׳וב, ניקיטה
 | דיו, כגון אמצעים בזבוז למניעת היחידי ההגיוני האמצעי ״זהו בארצו: הצנזורה את

בלבה נזק הגורמת אינפורמציה לשם וצבע נייר
 ! בימים מהנוער שינה כיום ״הנוער :האמפטץ לייאונל מנצח־יהג׳אז •

 ! לאיש יניחו לא כי נחושה החלטתם אולם רוצים, הם מה יודעים אינם הם עברו.
זאת.״ מלהשיג בעדם לעצור

1053 הזר, העולס


