
אנשים
וספרא סייפא
 מדרום־אפריקה, השבוע שהגיעו אורחים,

 ה־ של לסיורו מסע־התעמולה בי סיפרו
 שלושה הסיסמא: תחת מתנהל שם רמטכ״ל
 יהושע — לישראל קמו גדולים מצביאים

 . . . דיין ומשה המכבי יהודה בן־נון,
 קיבל בעולם ביותר הקטנה המתנה את

 גרגיר זה היה שרת. משה ח״ב השבוע
 שיר בדיו הועתק שעליו קטן, חיטה

 סופרי בידי הועתק השיר כולו. המעלות
שהוא צאלח, אברהם הירושלמי הסת״ם

מינה
— ותדעק

 בעזרת רק לקראו וניתן אחת, בעין סומא
. מגדלת זכוכית .  מעניין חומר־רקע .

 כל כמעט הדתית: לכפיה מסביב למלחמה
ד ארגונים חברי הם -בדבר המעורבים

 הציוני תל־אביב עירית ראש לשעבר. תיים
ה של עסקן היה לבנון, חיים הכללי,
הגל על בקרב יריבו בחוץ־לארץ. מזרחי
 היה כרמל, משה התחבורה שר גלים,

 והוא דתית, נוער בתנועת חבר בנעוריו
 החזיר את נהפוך (.״לא מאיר לגבי הדין

 בנעוריו שהיה מפ״ם, מנהיג יערי לדגל״)
 אחרי . . . בגליציה השומר־הדתי חבר

 מ* של מינויו בגנות החריפים המאמרים
 העשור. חגיגות כמארגן וויסגאל איר

 הרצל ד״ר אחרונות ידיעות עורך שכתב
 בין תיגרת־ידיים כמעט פרצה רוזנבלום,

ח אחרונות ידיעות לבעל וויסגאל מאיר  נו
 בשבוע וזיסגאל שערך ישיבה בתום מוזס.
 אל ניגש הוא העתונים, עורכי עם שעבר

 אביך ״אילו במילים: אליו ופנה מוזס נוח
״ היה . . .  של המהירה התערבותו רק חי

 יותר רצינית התנגשות מנעה קולק מדי
 את השבוע שהטיס אל־על, מטוס צוות . . .

 בחר לונדון,—ניו־יורק בקו החברה מטוס
 ביותר הפרוע הנוסע את הטיסה בתום
עלה האיש על. אל־ במטוסי אי־פעם שטס

| השבוע פסווף \
;על כאדר יוחנן חרות ח״כ • ;
 :סולל־ מנהל הכהן, דוד של הצהרתו :
 | של ביציבותה שפיקפק לשעבר, בונה :
 : סולל איננו ״הכהן צרפת: עם הברית :
הורס.״ שולל הוא בונה, 1
עמיקם,: אליהו העתונאי • ;
 ן ״הסיסמות המכביד,: פתיחת על בכתבה ׳
 :יותר, חזק יותר, גבוה יותר, נזהר |
 :הפשוטה: השאלה על עונות אינן !
 | מהר תרוצו אם תגיעו לאן מה? לשם ;

יותר?״ גבוה תקפצו או :יותר,
 ברית־המד: משלחת ראש • ;

ארקדי; האו״ם, לעצרת ועצות
:ה־ כתב לשאלת בתשובה סובולוב, !
> מדבר הוא אין מדוע באו״ם, הזה עולס י
:ש־ למרות העצרת, בישיבות אנגלית :
״למה: בוריה: על השפה את יודע הוא 1
; אחת? פעם גרועה אנגלית לדבר לי |
:שתתורגם טובה רוסית לדבר לי מוטב 1
(פעמיים.״ יישמע ■ונאומי טובה, לאנגלית >
:הכדורגל קכוצת שוער • :
!יעקוכ תל־אביב, הפועל של !
< 6:0 הפסידה שקבוצתו אחרי חודורוכ, :
:לאנס: הצרפתית הכדורגל קבוצת נגד :
 | נגדם. לשחק לעלות חוצפה זאת ״ד,יתד, 1
: ששו״ לאנס עשן — תתיאש אבל־אל!]

 סירב לו, לא מקום תפס בניו־יורק, למטוס
 זמן כל במשך שערוריות הקים לפנותו,
 — בתואר שזכה האיש לונדון. עד הטיסה

 בארצות־הברית. מעריב כתב בן־אמוץ, דן
 שר־הפנים השבוע נקלע עדין למצב . . .

 לנאום שקם בעת בר־יהודה, ישראל
ד של השמונים יובל במסיבת כ ט ש ה מ ל  ק

ה בדברי פתח־תקוה. מיסד של בנו ספר,
אמו על שטמפפר את השר שיבח שלו ברכה

 בין סערה קמה מיד שלו. באלוהים נתו
 שבר־ דרשו אשר במסיבה, שנכחו הרבנים

 יחדל או שלנו״ ״האלוהים יאמר יהודה
״האלו בר־יהודה: פסק הלחץ למרות לנאום.

. שלי״ האלוהים איננו שלו הים  תרגילי . .
 היחידים עיסוקיו היו לא העמידה־על־הראש

 בעת כףגוריון דוד הממשלה ראש של
ה־ שר גם שוהה במלון עמו יחד חופשתו.

כומכה
חעיר כל —

 ללמד ניסה ביג׳י שפירא. משה דתות
ב הצליח וכשלא יוגי, תרגילי שפירא את
הפ תקופח על ספר לקריאה לו נתן כך׳

מריבה. איש בשם ראנקים,
★ ★ ★

וזעקה ש*ר
 שהמשלחות בעת המכביה׳ פתיחת בטקס

ו הנשיא תא לפני בסך דגליהן על עברו
האמ הדגל היה דגליהן, בהורדת לו הצדיעו
 בהזדמנות הונמך. שלא היחיד הדגל ריקאי

 של הופעתה על כמום סוד התגלה זאת
 במלבורן, באולימפיאדה הישראלית המשלחת
 המשלחות היו שם גם השנה. בראשית
 מאדינבורג. הדוכס בפני להצדיע צריכות

 דגליהן. את הרכינו לא מדינות שלוש רק
ויש ברית־המועצות ארצות־הברית, אלה היו

עק מתוך זאת עשו הראשונות השתיים ראל.
 מתוך פשוט הישראלית המשלחת ואילו רון,

 יושב־ גלוכינסקי, חיים הסיבה: שיכחה.
 במו ך0ב צעידה על הקפיד המשלחת, ראש

היש המשלחת הבריטי. בצבא הטובים בימיו
צב בצעידה שצעדה היחידה היתד, ראלית

 הצעידה על בך כל הקפידה היא אולם אית,
 על . . . דגלה את להרכין ששכחה עד

ב הפסטיבל של המבדחות העוללות אחת
 מט״ יורם הסופר השבוע סיפר מוסקבה

 ערך בולגריה־רומניד, לגבול כשהגיעו 5 מור
 המשוררת בחברת רוסה, בעיר סיור מטמור
 קבא־ של ברובע סיירו הם קדמון. חיה
 בשתי הבחינו ולפתע ומועדוני־לילה רסיס

 מבית־ היוצאות ושיכורות זקנות פרוצות
 יורם אמר ומחרפות. מגרפות כשהן מרזח,

 אומרת את מה ״נו, המק״יסטית: למשוררת
 מטמור: לדברי קדמון, חיה נאנחה זה?״ על

 בנסיתהיתה שיחח־השבוע פועלות״... ״כן׳
 (״כומכח״) יוסף בין שם שפרצה הקטטה

 לאשתו בקשר כרובי, חובב לבין צור
 בקפה שהופיעה כרוכי, מינה חובב׳ של

 לאלה ).1040 חזה (העולם בומבה בחברת
 שליו כבחור הידוע חובב, היה כיצד שתמהו
הוס בקטטה, מעורב להיות מסוגל וצנוע,

 צבאית לאישיות שאירע. למד, הרקע בר
 על נימנה שבומבה כסית, מבאי מסויימת
 זנחה נערתו דומה: מקרה אירע מעריציה,

 דברים לנערה הטיף היסס, לא בומבה אותו.
 זאת שמע חובב מעשיה. בגנות כדרבנות

 הושפע הוא העיר. כל ותזעק מהסרט בחזרו
 את ראה וכאשר המאורעות, מצירוף מאוד
 ממנה דרש בומבה, בחברת בכסית מינה

 גיסה והוא סירבה מינה המקום. את שתעזוב
 ספג לעזרתה, חש בומבה בכח. להוציאה

שתיים. או מכה הוא גם

לכספך! מלאה תמורה
האלקטרוניקה בראש שנה 38ל־ מעל פילוט״
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אלי הרבות הארצות מתוך שתיים רק הן
 של החוץ מינויי שבוע מדי נשלחים הן

הישראלי. החדשות שבועון הזה״, ״העולם
ל המוסר במדינה, ביותר הנקרא העתון

 כל על ומלא נאמן דו״ח בניכר ישראלי
אקסקלוסיביות. בכתבות בארץ הנעשה
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