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כורדים. מקצועות מזורז, קורס : ם י ר ג ו כ מ ל

 בר-מצוה טכס או נשואים
 כלתי תקליטים על אלו דדטוכים מאורעות מקליטים אנו

 ישראלי שרות - דוקטור״ ״רדיו סרט־הקלטה או שכירים
.24433 טלפון: ,4 אידלסון רחוכ תל־אכיכ, להקלטה

סשו־ט החי
אמנו שרה כרית

, ב י כ א ־ ל ת  פרח וברברה אריאל הודיעו ^
 את הזמינו הבכורה׳ בתם הולדת על ^

מגל. בקיבוץ שתתקיים לברית ידידיהם
★ ★ ★

ופגע כרה פנע,
 מש־ נהג פגע המערבי, בגליל ףייתמרה,

 את לחצות שניסה 12 בן בנער אית ^
 בחיפה, לבית־החולים להעבירו מיהר הכביש,

 ,9 בן נוסף ילד לכפר בחזרו קשה פצע
 שלח הכביש, את לעבור רצה הוא שאף
אחר. נהג על־ידי לבית־החולים אותו

★ ★ ★

חוזרים גלגלים
לציון, ך• שץיי  ר־ שוטר־תנועה רדף רא

 שנסעה מכונית אחרי אופנוע על כוב ■1
ש מכונית על־ידי נפגע מופרזת, במהירות

 המכונית זו היתר, כי גילה מאחוריו, באה
רדף. הוא שאחריה

★ ★ ★
הנוראים הימים

 הנו־ מכונית מתפללים ראו תל׳אכיכ, ך*
 בית־הכנסת, בקרבת השנה בראש סעת ^

 אבנים לידות מיהרו תפילתם, את הפסיקו
 בתפילה המשיכו נהגה, את פצעו במכונית,

לבית־החולים. שהביאוהו אחרי
★ ★ ★

הספק מן נהנה
, י ל ו פ א נ  בגובה גמד הואשם איטליה, ל

 של לביתה נכנס כי על סנטימטר, 65
 לשתות באקדח עליה איים לנגינה, מורה
בבית־המשפט זוכה ואנסה, אהבה, שיקוי

מסעות
ת צ שת ק היב

 הכדורגל קכוצת של מסעה על
 כקוריאה פתח־תקווה הפועל של

 שצורף רזניק, נוח כותב וכיפאן,
 לישראל השכוע וחזר הקכוצה אל

יש נכחרת כמשחק להשתתף כדי
:זכ צרפת נכחרת נגד ראל

 ד,מאל־ של המזופתת קבלת־הפנים אחרי
 וצעקו ישראל את שקיללו בסינגפור, איים
 להמשיך החשק לנו אבד דגלנו, להנפת בוז

הרחו במאלאיה אם הרחוק. במזרח במסע
 חשבנו, כאלה, בבושות אותנו מקבלים קה
המ אבל בקוריאה? לנו יעשו מה יודע מי

במסע. שכנו
 אמריקאי גנרל איזה ישב במטוס אתנו

 סי־ של התעופה לשדה הגענו כאשר גבוה.
 הצבאית המשטרה תזמורת את וראינו אול

 נערכה היא כי משוכנעים היינו הקוריאנית,
צד בדרך נעלם הגנרל אבל הגנרל. לכבוד

 פצחה מהמטוס, ירדנו כשאנו ואילו, דית,
 המסלול, על הסתדרנו בשירי־לכת. התזמורת

היתקוה. את התזמורת ניגנה ולהפתעתנו
 שתי אלינו ניגשו ההמנון נגינת אחרי
 מאשר פחות לא עם קוריאניות חתיכות

לכדו ההתאחדות מתנת פרחים, זרי תשעה
 הביאו מוסדות. ועוד העתונות בקוריאה, רגל

 היחידי המלון שהוא בנדו, למלון אותנו
 דרום־קוריאה בכל ביותר והמפואר בסיאול,

 ניסינו בערב בדולארים. רק הוא והתשלום
 על ק־בלנו בארץ; כמו לחדר־האוכל לרדת

ועניבות. בחליפות רק ירדנו ומאז הראש,
 היא קוריאה לשייע. דרימודשלזם

לר יכולנו לא כי אם מאוד, מעניינת ארץ
 בסיאול ששהינו הזמן במשך אותה. אות

בנקידן, מצטיינים אינם שר,קוריאנים למדנו

ת ל חי ס. ת ק ט  המשחק פתיחת עם רזניק, נוח של ידו את לוחץ סיאול עירית ראש ה
 עומדים מימין פתח־תקוח. הפועל לבין קוריאה נבחרת בין קוריאה, אדמת על השלישי

במזרח־אסיה. לחזקה נחשבת קוריאה ונבחרת מפותח בקוריאה הכדורגל הקוריאניים. השופטים
מ השפעה היתר, אכן כי הוכח שלא אחרי

האהבה. לשיקוי משית
★ ★ ★

קיימת לעולם הקרן
 נעצרו ילדים ששני אחרי ירושלים, ף*

ה הקרן מקופת כסף גניבת באשמת
 הכסף כי השניים הסבירו בכיתתם, קיימת

 ה־ תרומתם את לתרום להם דרוש היה
'הקיימת. לקרן חדשית

★ ★ ★

חזק הולך
 המבריאים לאחד שהוצע אחרי נהריה, ך*
 נערה להכיר מבדידות, שסבל במקום, ^

 הצעיר הופיע אתה״, לו ילך ש״בטח חמודה
 הנערה כי גילה גדול, פרחים זר עם לפגישה

אחותו. אלא אינה
★ ★ ★

כטוח לא שכטוח מה
 נהג שמע ארצות־הברית, דטרויט, ך•

 על משהו ממלמל נוסעו את מונית
 לתחנת בטחון ליתר מיהר כסף, חוסר

 את מצא לא עזרה, לבקש נכנס משטרה,
החוצה. כשיצא מכוניתו

רב. ובהידור יפה להתלבש אוהבים אולם
 מרוחקת סיאול המלון. מן כמעט יצאנו לא

 וכל צפון־קוריאה, מגבול קילומטר 45 רק
ב כמו מסתננים, עם צרות להם יש הזמן

 עוצר. שם רר ש כך משום עזה. רצועת
 והרחובות בבוקר, 6 ועד בלילה 11מ־ החל

 כגנבים גם ידועים הקוריאנים מאדם. ריקים
 להוציא שאסור שם אומרים בעולם. הגדולים

שיג סכנה שיש מפני האוטו, מתוך יד
השעון. את נבו

מעג פגישות כמה לנו היו בבית־המלון
 מקרא־ חלקם יהודים, שבעה שם היו ינות.

 אחד יהודי שם היה מהלבנון. וחלקם צ׳י
 מנהל שהוא עליו שאומרים הרמן, בשם

 סיני את גם רי. סינגמן של הכלכלה כל את
 הספקנו הדרומית, קוריאה נש־א רי, גמן

 לנשיא חגיגית קבלת־פנים ערך הוא לראות.
 לכבוד גרנו. בו במלון בדיוק ו״אט־נאם,

 במאות והוקפו הרחובות, נסגרו המאורע
משם. לזוז יכולנו שלא כך שוטרים,
 אהרון בשם סגן ; תורכי קצין גם פגשנו
 שלום דרישת למסור מאוד שביקש אבאפה,

 ממשחקיו זוכר עוד הוא שאותו גלזר, לשייע
בתורכיה.
 למסיבת הוזמנו לסיאול בואנו למחרת

 של והחיילים הקצינים על־ידי שבת ערב
 בסיאול. האמריקאית חיל־ד,רגלים חטיבת

 העיר; במרכז צבאי במחנה נערכה המסיבה
אפילו למאורע ולכבוד כיפות לנו חילקו

1044 הזה העולם


