
 אתה מי
? א״א מר

 סוחר קם לסרב, לגמור הספיק
גם חבר ״אני ואמר: נוסף

המשומ הפרוות מוכרי באיגוד
 לשר- הצענו שעבר בחודש שות•

 להשתתף ספיר פנחס האוצר
 אולי הסכים. והוא שלנו, בכנס

 השיב לבוא?״ מוכן אתה גם
את לבלבל ״תפסיקו עזר:

 מוכרי אלי יבואו מחר המוח!
 ויבקשו משומשים, פסנתרים

 שלהם!״ בכנס להופיע ממני
 סוחר קם מדבר, וייצמן עוד
 אמר: הרצינות ובמלוא אחר

 איגוד מזכיר אני השר, ״כבוד
 המשומשים. הפסנתרים מוכרי
 מתכוננים אנחנו חודשיים בעוד

 לתת תסכים אולי כנס, לארגן
חסותך?״ את

 היהדות ועידת בפתיחת ]■
דרש בירושלים הקונסרבטיבית
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1 1- * הישראלי החלק האמריקאי. בחיל־האוויר מהנדס על״ידי ושהורכבה בעצמו *

 תוכנית גם איתו הניא רפי המשטרה. של הקודם הטלפון למיספר הדומה המיספר, :במכונית
 (בתוד אושרוב שלמה התיירים מדריך עם שותפות ופתח אילת ליד טאבה בחוף מחנה־נופש להקמת
תומרקין. יגאל הפסל של ארכיטקטונית תוכנית לפי יבנו אותו מחנה־הנופש, להקמת המכונית),

 בדיבור קורס
לבן־גוריון

שע בשבוע השני ביום ■
 שיחות במדור הופיעה בר

כת אחרונות ידיעות של הערב
 בין כתוב היה בה קצרה, בה

 מנחם השר לי ״אמר השאר:
 ב־ שכתב מה ,קראתי :כנין

 איום חפי. חיים עיתונכם
 ריבונו ונורא... איום ונורא!

התהו השתאה מניין עולם, של
 לפוג רוצה שאיננה הזאת מית

. אצלנו? .  חפר: חיים ועתה .
 הניעו מה בו? עקץ זבוב איזה

 קיתון־ פתאום לפתע לשפוך
 בעומדנו ראשינו, על זה שינאה
 חיינו? על המלחמה בחזית כולנו

 פסיכו־אנאליט־ דורש הדבר לא,
בלע זה את להבין אין כי קן!
״ דיו . .  ב־ חתם הקטע כותב .

 יומיים כעבור א״א. ראשי־תיבות
 קטע עצמו מדור באותו הופיע
 הבהרה!. הכותרת תחת נוסף,
 כאילו מכחיש ״אני בו: נאמר

 על־ידי, שפורסמו אלה, דברים
 בגין, מ. השר על־ידי נאמרו

הוכש כי.המערכת על ומצטער
 נכונה.״ לא באינפורמציה לה

 מיהו א״א. חתום: היה ושוב
 של הקבועה חתימתו זוהי א״א?
ת, ידיעות עורך הד״ר אחרונו

רוזני אבל רוזנכלום. הרצי
הרא הקטע את רק כתב בלום
 כתב השני הקטע את שון.
 יוד* דוב המערכת, מרכז

 חפר שחיים אחרי קובסקי,
 ביותר: בלתי־רגיל בצעד נקט
 על מישפט להגיש איים הוא

 העיתון נגד לשון־הרע הוצאת
 לא בזה אולם עובד. הוא שבו

 כעם רוזנבלום העניין: נסתיים
 שביתה. על הכריז ההכחשה, על

מאמ את מעריציו חיפשו לשווא
 האחרון. ו׳ ביום השבועי רו

לכתוב. סירב רוזנבלום

 דויד על מעניין פרט ■
באק השבוע נודע כן־גוריון

 בן־ שהלך שלפני מסתבר ראי.
 הד״ר אצל להתאמן גוריון
 שהשיב פלדנקרייז, משח

 השחקן אצל עבר נעוריו, את לו
 מזורז קורס מילוא יוסף

או לימד מילוא נכון. בדיבור
נכון לעמוד כל, קודם תו,

 את לשחרר כדי הנאום, בשעת
 עוצמת את ולהגביר הסרעפת

הקול.

 עכשיו הנצים יעשו מה ■
 האמריקאיות? הדרישות נוכח —
ר השר למשל, יעשה, מה  עז

שנית כפי תשובתו, $ וייצמן
 שנץ לשכוח ״אסור השבוע: נה

 בעוד יונה, להיות יכול תמיד
 נץ. להיות יכולה אינה שיונה

 ופייפר. מטום־סילון כמו זה
 ולזנק להגביה יכול אינו פייפר

 יכול סילון אבל סילון. כמו
 כמו לאט ולטוס טוס להנמיך
. פ״פר.״

 יש לאמריקאים רק לא ■1
לסוח גם וייצמן. מעזר דרישות

נפ למשל, שעבר, בשבוע רים•
 הסוחרים נציגי עם עזר גש

 הציעו הם משומשות. במכוניות
 בכנס הכבוד אורח להיות לו

 ממני,״ ״תרדו שלהם. העולמי
לא הוא וייצמן. להם השיב

| המזרחית גרמניה את בראנדט חולבים.אורבויכט ויליבואנדטוולטו
זא המערבית. גרמניה את אולבריכט___

 ק הגרמנית האחדות יום — ביוני 17ה־ לכבוד בגליון ״פארדון״, הסטודנטים עיתון של דעתו
שנו 15 לפני המזרחית בגרמניה הקומוניסטי המישטר נגד המרד התחולל מאז נחוג אשר

הקונסר הרב ספקטור, דב
 מראש אשקלון, של בטיבי

שנכ מאיר גולדה הממשלה
זכו את להשוזת בפתיחה, חה
ל הקונסרבטיבית היהדות יות

 האורתודוכסית. היהדות זכויות
 לי. נוגע לא ״זה גולדה: השיבה

 הדתות.״ שר לעמיתי שייך זד,
 ליד שישב ורהפטיג, זרח

 ולן( מדבריה התעלם גולדה,
הגיב.
 סב־ב בכנסת הסערה ■
עיי זיידמן, הלן של גיורה

 המפד״ל ח״ב את כנראה פה
 את שהכניס נריח, צבי משח

 הדיון במהלך לבוץ. מפלגתו
הפר המזכירים לתא נכנם הוא

 אולם בשולי הנמצא למנטריים,
 חיבר נעליו, חלץ המליאה,

עלי ונשכב יחד כיסאות ארבעה
 נירדם. הוא עייפות מרוב הם.

 לתא נכנסה דקות כמה כעבור
 וכמעט הסיעות אחת מזכירת

לראו מבלי הח״ב על התיישבה
 ממקום מבוהל קפץ נריה תו•

 גזילת על והתנצל מישכבו,
המקום.

 ״הבראזילאים
אהבה״ עושים

 של הראיונות בערב ■
 בחל"־ שנערך שי, שמואל

 גם השאר בין הופיע אביב,
ועיתו תרבות לענייני ד,ניספח

 בראזיל, שגרירות של נות
כמו שדיבר סירוצקי, נחום

 ד,מיש־ ״ביום כדורגל: על בן
 אצלנו ישנו לא הגדול חק

בטו שהיו למרות בשגרירות.
 שלנו.״ הקבוצה בניצחון חים
 שהבראזילאים פלא לא בכלל וזה

 ״כשנולד סירוצקי: לפי ניצחו.
 שני לעשות יודע הוא בראזילאי

 ולרקוד כדורגל לשחק דברים:
 שנה לגיל מגיע כשהוא סנזבוז.

 לעשות נוסף: דבר לומד הוא
 ומה שזכינו?״ פלא אז אהבה.
״רוק בבראזיל? עכשיו עושים

הג על מסתכלים סמבה, דים
 סירו־ גילה אהבה,״ ועושים ביע
צקי•

נבחרת־ישר־ לשחקן גם !■
יש פייגנכוים, יהושע אל,

 לדעו כדורגל. על לומר מה
 והאחרון הראשונה הפעם זו

 בתחרויו משתתפת שישראל
 זז! כששמע העולמי. הגביע
 בכי ״אתם אמר: שי, שמואל
 שי לאלוהים להודות צריכים

 בעו במכסיקו, אתכם אסרו
המיגרש.״ על שוטטות

 חשו דבר זה חברים !■
 1 לדעת נוכח בזאת בחיים.
 צרפת (צדי) צדוק שחקן
 שיען המחזמר בכורח אחרי

 (| של זר חבריו לו הגישו
 ל״ 1150 סך על וצ׳ק שושנים

 אז השאר, בין שנאסף, כסף
 פוקס עופרה הזמרות

 העית אלכרשטיין, חוה
 השחקני כרמל, רני נאית
 והמתרגם־שח אביב יעל

 מצ היה לצ׳יק מנור. אהוד
 שתרה בשביל ״זה פתק: רף
 א לקח צדי שלך.״ הדירה את

 לבני הכסף את הכנים הצ׳יק,
 נ תיזכורת קיבל הוא השבוע
 לאח הביתה כשהגיע חבריו:

 ריקו דירה מצא ההופעות, אחת
 אפי מהבית. נעלם הריהוט כל
 הש לא לישון בשביל מיטה לו

 מצ זאת, לעומת לו. אירו
 תר. מחר. חוזרים ״אנחנו פתק:

 לקנו!) כדי איתנו לבוא מוכן יה
 ש, אלה כל בחתימת רהיטים.״

הצ׳יק. את נתנו

אדו הסרט את זוכרים )■
ד,שחקני! עם גורלו? בעיקבות

פוני ופיטר הופר דנים
 הופר נתבע השבוע אז דה.
 לדי; הסרט, את ביים שגם

 הו* קטלני. בנשק שימוש על
 שבמהלכו בקטטה מעורב היה

 בו לירות ואיים אקדח שלף
 תבן גם הופר הכל: לא זה אבל
 אח שהפיק פונדה, פיטר את

 שילב לא כי על לדין הסרט,
המשותף הסרט ריווחי את לו

השבוע פסוק
 ההסתדרות מזכ״ל ■

פו ״אני בן־אהרון: יצחק
 לה ואומר לממשלת־ישראל נה

 ש־ חשבון ואין גבול שאין
 אותו לתת מוכנים פועלי־ישראל

 לא אבל משיח־ישראל, בשביל
קבלן־ישראל.״ בשביל

דרוס צמד
 הופעות נותנים גולן ודני

בעי צה״ל. חיילי בפני רבות
״בג חיל״הים חיילי בפני קר
 לטייל הזדמנות נותן שזה לל

 קיבלו הם השבוע בספינות.״
 מיב- :הופעותיהם עבור גמול

חי קצינת מנועה, תודה תב
 :חיל-הים מבסיסי באחד נוך

 ב- עדיין מספרים ״החבריה
מאוד.״ נעים היה שיבחפם,

אנשים


