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 איזה לך אספר אני אם תאמין לא אתה
 פטיפונים רדיו לטלביזיות, נהדרת חנות

ת״א. ,91 אלנבי ברחוב גיליתי וטייפים
מייצ הם אבנר, דדיך הפירמה שם

 ביותר הידועים החרושת מבתי כמה גים
 אבנר פרפטום בלאופונקט שהם באירופה

ואוהר.
 מן שקבלתי האירופאי מהיחס נהניתי
 לי שנתנו ההסברים סבלנותם, העובדים,

ואדיבותם.
 ולהתיעץ לגשת לך כדאי דעתי, לפי
 טלביזיה לרכוש מחליט שאתר, בטרם

רדיו. או
בקרוב. ולהתראות לחיה ד״ש

אורי
 עסק בחיפה להם שיש שמעתי נ.ב.

 והוא אבנרי רדיו הנקרא לתל־אביבי זהה
.1• הרצל ברחוב ׳*וכן

(מ).

שחקו
בלי

חזרה
ל הכתב השבוע הפך מספר שעות למשך

 מייזדס, משה מעריב, של מפלגות ענייני
 השבת משחקי תוצאות כשנודעו לעשיר.

 הטוטו טופס בהעתק מייזלס עיין בכדורגל,
 לכתב שימחה. מרוב וקפץ השבוע שמילא
הס מושבע, כדורגל חובב שהוא הוותיק,

 למחרת תוצאות. 12 לנחש הצליח כי תבר
 בפרס לזכות כדי הספורטוטו למשרדי מיהר

 אלף 104 של בסך השבוע שהסתכם הגדול
 של הטופס העתק הוצא כאשר אולם ל״י.

 בטופס החליף הוא כי הסתבר מייזלם,
 המישחקים, אחד תוצאת את בטעות, המקורי,

 מישחקים. 11 רק לנחש הצליח שלמעשה כך
 ״לא בחלקו*. נפלה לא הגדולה שהזכיר, מובן

 מייזלם, אמר ברצינות,״ לזה התייחסתי
 נשבע מהיום, בהעתקה.״ הקפדתי לא ״ולכן

בחייו ביותר הרציני הדבר יד,יד, מייזלם,
 הפתעה • הטוטו. טופס מילוי על הקפדה

 אחר, עיתונאי של בחלקו גם נפלה נעימה לא
 רפאל אחרונות ידיעות של הספורט בתב

 האחרון השישי ביום פתח כאשר נאה.
 בכותרת לקרוא הופתע עיתונו, גליון את

יום שקיימה המישחק על בעיתון ראשית
 תל־ מכבי של הכדורסל קבוצת לכן קודם
 מצויין כשמתחתד, שבגרמניה, בגיסן אביב
 נאה. רפאל לגרמניה, המיוחד שליחנו מאת

 ולא בארץ נשאר שהוא לנאה הסתבר לצערו,
 הידיעה את קיבל הכל בסך הוא נסע.

 בגרמניה המישחק תוצאות על הטלפונית
 שרגיל. יצחק התורן, לעורך והעבירה

כתבי של נסיעותיהם מרוב התבלבל זה
 נימצא שנאה בטוח היה העיתון, של הספורט

 ראש את שאל בטחון ליתר בגרמניה.
 נאד, ״האם יודקובסקי, דג המערכת,

 אם אבל נסיעה, לו אישרתי ״לא בגרמניה?״
 השיב חשבונו״, על נסע בטח שם, הוא

 יצא כאילו בעיתון נימסר וכך יודקובסקי
 ישראל ניבחרת כוכב • לגרמניה. נאד,

 העומד גלזר, שייע לשעבר, בכדורגל
 של החושד, בהצגתו תיאטרון כוכב להפוך
ה ערך איקס, ,שתיים אחת, גולן מנחם
 היד, כשחקן. שלו הופעת־הבכורד, את שבוע

 ערב שבוע מדי נערך שם כליף, במועדון זה
 שילוב שהוא הספורט, פורום בשם ראיונות

חש ומופעי ספורט נושאי על ראיונות של
 אהיה ״אני :זה בערב שייע גילה פנות.
שבחו בהיסטוריה הראשון התיאטרון שחקן

 מכל משוחרר שהוא בפירוש כתוב שלו זה
עצמו. את בהצגה ישחק שייע החזרות.״

שדיים
של

ה הב א
 דניקר גוסטב השווייצי הצבאי הכתב

 החיילות ייעוד הוא מד. סוף סוף גילה
 או, לאומץ־לב. החיילים את להמריץ בצה״ל.

 שלוש מלחמת בספרו, קובע שהוא כפי
 בשבוע לאור שיצא ישראל, של החזיתות

 צד,״ל של במחנות החיילות נוכחות שעבר,
 והחיילים נורמאליות של אשליית יוצרת
• לפניהן. להתבזות מוכנים אינם

 המסיירת קשת, סילבי העיתונאית לפי
 בא־ לג׳מיד גם היה בארצות־הברית, עתה

 משהו באו״ם, הסעודית ערב נציג רולי,
 אותו שמרגיז מד, ישראל. בנות על להגיד

 מיני בחצאיות עומדות ישראל שבנות זד,
 ידוע בארודי אבל • הקדוש. הירדן נהר ליד
 המין לצניעות גדול כדואג ומתמיד מאז

 דרום־ שנשות כך על התלונן פעם השני.
 בין כשאקדחים מסתובבות הלבנות אפריקה
 במילים החל כך על התלונה ואת שדיהן

 לא # לאהבה...״ שנוצרו אלד, ״שדיים
 אופן בכל הבריות. מאהבת נבע זה אם ברור
גמאל את להפגיש אחד אנגלי לורד הציע

 זכו כן אחרים מנחשים שבעה אבל *
 מהם אחד כשכל הגדול בפרס ותתחלקו

ל״י. 14.700 מקבל

 זלמן ישראל, נשיא ואת אל־נאצר עבד
 של הממשלה ראש שלום. לשיחות שז״ר,
 ההצעה את דחה וילסון, הארולד הלורד,

יותר הרבה אהבת־בריות על הזאת.
 אל* עבד מפ״ם ח״ב השבוע דיווח מעניינת

 חודשים כמה לפני שנשא זועבי, עזיז
 לא הם רחל. היהודייה, חברתו את לאשר,
 כאלה 3000 יש בארץ. זה ממין היחידי הזוג

ה זועבי, של אחיו הוא מהם אחד ואגב,
אמריקאית. ליד,ודיה נשוי

ה ק סי  מו
שחפים של

 העלה סנה משה ״ר ,דד כי מספרים
 ושל שלו פגישותיו זכרון את לאחרונה

ב אחד נכבד גולה עם בן־גוריון דויד
 הו — הארבעים שנות של צרפת בירת

 נתן כידוע וויטנאם. נשיא כיום צ׳ה־מין,
 טוען סנה הקדשה. עם צילום לביג׳י הו אז
 רק בשותפות. ולביג׳י לו ניתן הצילום כי

בשות כל־כך מאמין לא כידוע, שבן־גוריון,
 בביג׳י. מאמינים עדיין המונים אבל • פויות.
 המקיימים רונן, אצל הסטייקייר, בעלי למשל,

לכ אימרי־שפר של שבועית תחרות־פרסים
 / חרוט ליבנו על השבוע: פנינת ביג׳י. בוד

. . .  עשרה / המולדת ולמען / ולמות ל
 בך שם את / בגאון ולשאת / ללדת בנים

 שמד, את נושאת דיין רות גם • גוריון.
 ירושלמי ילדים במוסד ביקרה היא בגאון.
 לא היא אם אותה שאל אחד ילד וכאשר
ד,מ ד,יא אבן, אבא של ד,אשד. במיקרד,

ע פסוקי שבו ה
אש לוי ראש־הממשלה •
 על בתגובה הממשלה, בישיבת כול,
 רפ״י: בוועידת נגדו דיין משת דברי

 ג׳ונסון בעיני איראה אני ״כיצד
כאלה?״ דברים עלי אמר שדיין אהרי
 ה־ דבריו על פרס, שמעון •

 או ״באמריקה דיין: משד, של נ״ל
 להחליף מציע כשאתה באנגליה,

 כאקט הדבר נראה ראש־ממשלה,
 כשאתר, בישראל ולגיטימי. דמוקרטי

 בלתי אדם אתה — זאת עושר,
מנומס.״

 על בדברו בן-גוריון, דויד •
 רפ״י: בוועידת דמוגראפיות בעיות

ל אצבע נקפה לא אשכול ״ממשלת
הילודה!״ הגברת

 עיריית ראש כגען, חמדי •
 מרצדס־בנץ, במכונית הנוהג שכם,

הספו מכונית על מאוחרת בתגובה
 ירדן, מלך חוסיין, לעצמו שרכש רט

מכו לי אם יש? ״מד, הולדתו: ליום
 המלך דולאר, 5000 שמחירה נית

 אלף 25 הוא שמחירה למכונית ראוי
מלך!״ הוא הרי דולאר.

ארמן הצרפתי הסופר •
 ד״ר הספרותי המבקר על לאנו,

 של בונד ״הג׳יימס קורצווייל: ברוך
התיקשורת.״ אמצעי

 בלי אחד של ״אשתו שהיא בפשטות בירה
 והם הזיהוי את הילדים על הקל זה עין״.
 משר, דיין! ״משד, במקהלה: לעומתה צעקו
 אצלנו, בתודעה שהביטחון זד, • דיין!״
 פועלים קבוצת הבא: הסיפור גם יוכיח

 !שפת־הים על השבוע שעברה משכימי־קום
 היושבת חשודה, דמות־אדם ראתה בתל־אביב,

 ופנקס־רשימות. משקפת כשבידה החול על
 רידינג תחנת־הכוח על השקיפה הדמות

 הפועלים בפנקס. לעצמה רשמה פעם ומדי
 המשטרה וקצין למשטרה, טילפנו החשדניים

 מוזרים רישומים גילה הדמות את שעצר
 תעודת־זהות, הקצין ביקש כאשר בפנקס.
 לביתו אותו לקחו שכחה. שהאיש התברר

ה התעודה השוטרים לפני הוצגה ושם
 בדאון. יחזקאל הוא האיש כי מעידה
 מהם ואחד השכנים אצל התעניין השוטר

 יחזקאל זד. זה? מי יודע לא ״אתה לו: אמר
 אלוף־מישנד, של אחיו הקומפוזיטור, בראון

 של הראשי החינוך קצין בדאון, מורלה
 כבר ״ראינו היתד,: הקצין תשובת צד,״ל.״
 לבסוף, אבל שהסתבכו.״ גדולים יותר אנשים
 מרגל, עומד לא שלפניו הקצין שוכנע כאשר

 עשית מה זאת, ״בכל יחזקאל: את שאל הוא
 כדי השחפים קולות את רשמתי ״אני שם?״
 ענד, כותב,״ שאני במוסיקה אותם לשלב

בדאון.

1581 הזה העולם




