
 :השבוע מחזה
שארלו! אדייה,

 א׳. יום דה־גול. של הכפרי משכנו (קולומביי־לה־דז־אגליז,
דה־מרוויל): קוב ראש־ד,ממשלה, נכנס .24.00

ל רווי מ ה־ .ו מיליון עשרה :ד . . 
ל ר . ש לך אמרתי מצויין, : הגנ . . 

ד וי רו מ ה־ .אבל כן, : ד . . 
ל ר  מדבר? כשאני לשתוק למדת לא עוד :הגנ

ל רווי מ ה־  בחישוב! טעות יש :ד
: ל ר נ ג  ״כן״ו שאמרו העיקר חשוב, לא ה

ל רווי מ ה״ . :ד . א. שלד. בחישוב ל
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ל רווי מ ה־ .מעלתו הוד :ד . . 
ל ר .שלי קטן דביל אתה זה אה, : הגנ . . 

ל רווי מ ה־ .מעלתו הוד :ד . .לו לבשר רוצה אני . . . 
רל  יודע? לא שאני לי להגיד יכול כבר אתה מה :הגנ

ל מרווי .חשבתי : דה״ . .כדאי אולי . .  נערך זאת בכל .
.. . מישאל היום

? ״כן״ אמרו כמה שכחתי. הזה, העניין אה, :הגנרל

 ! 7 מעז אתה איך :הגנרל
 ״לא״! אמרו מיליון !1 :דה״מרוויר

 אומי הם למי הבינו לא הם אולי מצחיק. זה :הגנרל
 לי שאמרו לאחרונים קרה מה להם הסבירו ? ״לאי׳ רים

האלה? הישראלים ״לא״,
ל רווי מ ה־ .הצרפתי העם אבל הכל, ניסינו :ד . . 

ל ר וקשה־עוריז שתלטני עם גם זה אותי, תעזוב : הגנ

פן!״ הצכיע - כך זאת אוהב אתה ״אם
ב הצרפתי... הצבא כל על השתלטו האלה ...הציונים

פעולת־תגמול! סדר,
ל רווי מ ה־ .מעלתו הוד :ד . .

ל ר  אמבארגו! מייד עליהם להטיל אותם! אלמד אני : הגנ
דה־גול! גנרל יותר יקבלו לא הם

!במאו האחד יחי
 1969שב־ החליטה המרכזת הוזעדד, ההסתדרות. של הפועל הוועד מבית נפתחד הרעד.

 פועלי העולם. פועלי עם סולידאריות יותר אין במאי. האחד את לחגוג טעם עוד אין
מהשטחים. הסלסטינאים הם בארץ נשארו שעוד והפועלים בפלסטינאים. תומכים העולם
 כשהביאו בקרמלין, ברז׳נייב החבר צעק מקודם!״ זה על חשבנו לא איך צודקים! ״הם

 הלאה האדומה!״ בכיכר הצבא־האדום מיצעד את מייד ״לבטל המרעישה, הידיעה את לו
 החלו בהונגריה האדומים. הדגלים את שרפו בפולין שרשרת. בתגובת הכל פעל כבר

לאומי. אבל יום כעל במאי האחד על הכריזו בצ׳כיה כחולה. פפריקה לשנזק
 שום לנו ״אין העממית. סין היה במאי האחד את לחגוג המשיכו שבו היחיד המקום

 של חגו זהו ״אבל פיאו, לין היורש אמר ממוסקבה,״ הרביזיוניסטים עם להזדהות כוונה
במאת״ האחד חג היושב־ראש,

במאו. בחמישי נחוג מדינת־ישראל של 22ה־ העצמאות יום

■ 1
הע&רי הספורט מאגדות

 של סכבי־האש מפקד היה כספי אריאל
 לא ותכבאיס צי״ם בניין כשנשרף תל־אביב,

 להתעסק יספי הפסיק מאז להושיע. יכלו
 ראש היה הוא לספורט. רק ומתמסר באש

 תל־ סכבי של הכדורגל קבוצת משלחת
 בבאג־ אסיה גביע לסישחקי שיצאה אביב,
לאלופות. בגביע זכתה שם קוק,

ב הקבוצה שהתה הביתה, חזרה בדרך
שתיים שבשעה רוצה ״אני ברומא. מלון

הו בארוחת־הצהריים,״ כולם יהיו בדיוק
 ירדו שתיים בשעה לכדורגלנים. כספי דיע
 השולחנות, ליד והתיישבו השחקנים כל

רוזן. צבי והנבחרת, הקבוצה בלם מלבד
 ירד לאכול, סיימה הקבוצה כשכל רק

 האוכל. לחדר ומגולח, מצוחצח רוזן, צבי
ול הוראות להפר מתבייש לא אתה ״איך
 כספי, עליו צעק כזאת!״ בצורה אחר
איחורים!״ לסבול מובן לא ״אני

 איחרת ״אתה רוזן. השיב תשתוקו״ ״אתה
הלך.״ צי״ם בית וכל שעה חצי פעם
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