
בזמו ״הגעתי :מנוסי דידי
וו<ם11אהאמריקואים.״ עם המלחמה את להפסיד לא כדי

 משוריינות, ואפודות״מגן פלדה בקסדות אלה, קשוחים לוחמים
 בפוזה האנשים בכירים. מפקדים לא וגם מילואים אנשי אינם

 (משמאל) ״הארץ״ עורן )58( שוקן גרשום אלא אינם הקרבית
 שיריון שלבשו ״דבר״ מעורכי )48( בראלי (״מוריק״) ומרדכי

התעלה. במעוזי העברית העיתונות לעורכי שנערך סיור במיסגרת

 שר־ השבוע כשנשאל ■
 יש אם אכן אכא החוץ

 ראש־ לבין בינו חילוקי־דיעות
 מאיר, גולדה הממשלה

עיתונ רכילות ״זוהי השיב:
 ביצים ופיתפותי נרגנות אית,

 אבל אותם, סובלת שהדמוקרטיה
 יתעלה שהציבור מקווה אני

מעליהם.״

 קריית־ מועצת מזכיר ■1
 פנה אלוני, אברהם שמונה,

 דיין ׳משה לשר־הביטחון
 המיקל־ בעיית על בפניו והתלונן

 דיין: של הקצרה תגובתו טים.
לגולדה.״ ״תפנה

 ב־ הקשור נוסף סיפור ■
ההסתדרות מבקר קריית־שמונה:

אכידר, יוסף* (מיל.) אלוף
 בקריית- ראיונות בערב הופיע

 ניסה דבריו, שאר ובין שמונה,
 המקום: תושבי את לעודד

 נורא כל־כך לא זה ״חבר׳ה,
 הקטיושות. עמדות מול לגור

מול בירושלים גרתי 1948ב־
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ב קשורה מאיר, גולדה לה
 בירושלים. המתהלך סיפור

 משרד־החוץ כי אומר הסיפור
 נשיא אשת מפרשת לקח למד

ה לניתוק שהביאה גאבון,
 המדינות שתי בין יחסים

 מסיבת ביטלה שגולדה מפני
 לפי הנשיא. אשת לכבוד תה

 אחרי בארץ, ביקרה הסיפור
 נשים של מישלחת המיקרה,

 האחרון וברגע מחוצלארץ,
 לה אין כי לגולדה התברר

 המישלחת. את לקבל זמן
מזכי את לקחו עשו? מה

או והושיבו קירר, לו רתה,
 גולדה של כיסאה על תה

גולדה. זו כי למישלחת ואמרו

 הליגיון. עמדות של הירי קני
 להתגבר הצלחנו רואים, אתם

עליהם.״
 מיכאד ד״ר הגיע איך !■

המר הספר לכתיבת כר־זוהר
 (העולם היטלר של היהודי גל

 הראשונה בפעם סל711 הזח
 במסיבה המרגל על שמע הוא

 אחד מפי ידידים, אצל פרטית
 לחקור החליט הוא האורחים.

ארו חודשים ואחרי הפרשה את
 לפול־ארנפט הגיע הוא כים

 לו שסיפר המרגל, פאקנהיים,
 דבר העניינים. השתלשלות את

 ל־ פאקנהיים סיפר אותו נוסף
 לו שערכו במשפט בר־זוהר:
 שתפסו אחרי בארץ, הבריטים

 יהידי. הוא כי טען הוא אותו,
 שסניגורו עד לו, האמינו לא

 פתח־תקווה, תושבת אשד, הביא
 אותו מכירה היא כי שהעידה

 העדות בזכות יהודי. הוא וכי
הח בר־זוהר ממות. ניצל הוא
 חודשי העדה. את למצוא ליט

שאש ״עד עזרו. לא חיפושים
 בספר ,חפש לי: אמרה תי

 ומצאתי. חיפשתי הטלפונים,
 לי וענתה למספר התקשרתי

 כי שסיפרה העדה של בתה
נפטרה.״ כבר שלה האמא

הצעי המישמרת מזכיר ■
כרעם, עוזי מפא״י, של רה

 של 63 מספר מועמד שהיה
 להיב" הצליח ולא לכנסת המערך

בשלי השבוע יצא לתוכה, נס

 מש־ מטעם לארצות־הברית, חות
סטודנ להחזיר כדי רד־העבודה,

 לארץ. יורדים ישראליים טים
 אליה מסיבה, ערך שנסע לפני

 לפניו שהיו אלה את הזמין
 חלק ונבחרו. לכנסת ברשימה

 יו״ר שם היו באו. אפילו מהם
 משה ח״כ הקואליציה הנהלת

 של אביו גם שהוא כרעם,
 ישעיהו ישראל ח״כ עוזי;
 שסיפר קרגמן ישראל וח״כ

 כל־כך לא זה כי הבן לברעם
ח״כ. להיות לא נורא

 גם הוא קרגמן אותו !■
 הכנסת. של הכספים ועדת יו״ר
 את אוהב כל־כך לא גם הוא
 אלוני. שולמית לשעבר ח״כ
 קיצץ שהוא הסיבה אולי זאת
 הציבורית המועצה תקציב את

 בראשה עמדה שאלוני לצרכנות
ממנה. התפטרה מכך ושכתוצאה

 ושר ראש־הממשלה סגן ■
 אלון, יגאל והתרבות, החינוך

 עצבני מטיק רב זמן מזה סובל
 מתחת רועד עצב בגלל בפניו,
לע הסכים עתה הימנית. לעינו

מחב אחד התלוצץ טיפול. בור
לה רוצה ״הוא בממשלה: ריו
״ בלי שר יות . ק י ט

■  כאשר חודשיים, לפני י
 מהארץ, מנוסי דירי יצא

 את שאפסיד חושש ״אני הכריז:
 כשחזר הרוסים.״ עם המלחמה

ב ממסעו לארץ השבוע דידי
 הכריז: ובארצות־הברית, אפריקה
 להפסיד לא כדי בזמן ״הגעתי

האמריקאים.״ עם המלחמה את

פרי עמק
אה הבי ת ו מי או ת הפ

 שלח שעבר בשבוע ■
איחו אונגר רפי הרדיו קריין

 של הצבאי לכתב החלמה לי
 ש־ כן־ישי, רון הטלוויזיה,

 סוריה: נגד בפעולה ניפצע
 ממה אי־פה, המחלים ״לרון,
 עדיין ושארונו אי־שם שחטף
לגאולה.״ ממתין

הטלווי של אחר קריין !■׳
 מתרגש פרי, עמל! זיה,

מס זה מתפקידו. עדיין כנראה
 של שובם על הודעתו את ביר

 ומרדכי שפיגל גיורא
 לארץ שפיגלר <מוטלה)

 התעלפה מנשותיהם אחת וכי
לאחר הפתאומית. ה א י ב ה מ

 ליבו תשומת את הסבו השידור
 אך המילה. למשמעות עמק של

 טעותו כי הוסיף הקריינים אחד
 כל־כך, נוראה אינה עמק של

משתווה. זה שבסוף כיוון

 החדש שהממונה ידוע ■
 רוגל, נקדימון הטלוויזיה, על

 גם אלא לסדר, קנאי רק אינו
 דיאגרמות של מושבע חובב

ה במסדרונות וסטאטיסטיקות.
ההל את עליו מספרים טלוויזיה

 חוור הלילות באחד הבאה: צה
 אחר שתיים בשעה הביתה רוגל

 היכן לדעת רוצה אשתו חצות.
 לנו ״יש רוגל: מסביר היה.

 הקדשתי אז . חדשה. מזכירה
 את לה להסביר כדי זמן קצת

לקח שאיחרנו, מכיוון העניינים.

 ) ואחר- לארוחת־ערב, אותה תי
 בסוף למשקה. אותה הזמנתי כך

 בדירתה, לבקרה אותי הזמינה
 משיבה כך על הזמן.״ עבר וכך

 בטח אתה ״שקרן! בזעם: אשתו
חדשה!״ דיאגרמה על עבדת

 רדיו של חיה בתוכנית !■
 אד־ הברון נשאל לוקסמבורג,

ד נ ד מו ל שי ט רו ה־  הוא אם ד
 להסס מבלי המשטרה. את אוהב
שה ״מפני מדוע? ״כן!״ ענה:

הפר הרכוש על שומרת משטרה
 גילה השיחה בהמשך אך טי."

 הוא יכול, שהוא פעם בכל כי
 המותרת המהירות על עובר
 אינך ״האם אסור. במקום וחונה

 השיב המראיין. שאל פוחד?״
 ומיליונר הידוע הנדיב של נכדו

 לא אני ״כן. עצמו: בזכות
 ככה סתם כסף להוציא אוהב

״רפורטים על לא וביחוד . . .

 — ראיונות בערב ■
 חיילים, בפני בביקעה שנערך

ה העיתונאי של בהנחייתו רי  א
רי, כנ  נבחרת שוער הופיע א

בי לשעבר, ישראל ק  חודו* ןן
 מוטלה אם השאלה על רום.

 בזה נכון מעשה עושה שפיגלר
 בקבוצה לשחק עובר שהוא

 חודורוב: השיב בחוצלארץ,
 למדען ידוע, לרופא יש, ״מה

 באוניברסיטה לפרופסור מצליח,
 ולעשות בחו״ל לעבוד אסור

 קצת אמנם נוספת, לשאלה כסף?״
לקבוצת הגיע האם באיחור:

 מאמנה, שהוא חולון, הפועל
 אחרי הלאומית, לליגה לעלות

 רמת־עמידר, מכבי את שניצחה
הגיע. ״לא חודורוב: ענה

 טובה יותר היתד, רמת־עמידר
ממנה!״

 בשכם עתי״ם לכתב ■1
ם כי א, ח ס  פיו־ נפש יש עי

 אהבה שיר כתב הוא טית.
הנוצ עיניה מתוארים בו לוהט,

 הצח עורה האהובה, של צות
הגו עושה מה אבל הלאה. וכן
 לקחה חביב של אישתו רל?
שאר ובין לכביסה, חולצתו את

 מצאה מהכיס, שהוציאה הניירות
 התמלאה היא השיר. את גם

 ימים שלושה ובמשך זעם,
 בלי בעלה, עם לדבר הפסיקה

 של נסיונותיו כל מדוע. לומר
 בתוהו. עלו מדוע, לברר חביב

 אוכל ומגישה שותקת האשד,
 הימים שלושת משעברו רק קר.

 בעיניים, דמעות עם הסכימת,
 פרץ עיסא הסיבה. את לומר

 מוקדש הרי ״השיר בצחוק:
לב בהתכוונו אמר, לרימה,״

החודשים. חמשת בת תו

 מנהל פנקס, דני !■
 מחלקת של ההסברה ענייני

 בניו- הסוכנות של הקליטה
 אנשי גילו שלא מה גילה יורק,

 שליד — שנה 20 משך הסוכנות
 ניצב בניו־יורק הסוכנות בית

 הוא ניו־יורק. של בית־ר,עיוורים
 העיוורים את שאל לבניין, נכנם

 נכנם האחרונות השנים 20ב־ אם
 השכן. מהבית מישהו אליהם

 את אסף בשלילה כשנענה
 במשך בפניהם הירצה העיוורים,

ישראל. על שעתיים
■  ממשיך שיער המחזמר :
 לא בכותרות. עדיין להיות
 אבל השחקנים. בגלל תמיד
 השבוע, העירום. בגלל תמיד

 כביים ערום אדם התפרץ למשל,
 עבר הסדרנים, דרך היוולדו

 לבמה, ועלה האולם כל את
ה והמפיק הסדרנים כשאחריו

על ורדימון. אורגד ישראלי
 על להשתלט הצליחו הם הבמה
ש למשטרה ולהעבירו האיש
ש מעניין החוצפן. את עצרה
מההצגה. חלק נראה זה לקהל

השבוע פסוק
 ההסתדרות מזביר ■

 בישיבת- כן־אהרון יצחק
 האחיות: שביתת על חירום
 יש ידועים. הממשלה ״חטאי

 משא־ומתן שגם נוטף חטא לה
 לה יש כראוי. התנהל לא זה
 על משא־ומתן על חטא גם

התנהל״. שלא שלום

 במרפאה וינגייט״, ״מכון של הפיזיולוגית הרופאה חנה, נירה ד״ר התמקמה השבוע יומיים במשך
 בתוכנית להשתתף נכונותם את שהביעו הח״כים 34 את לבדוק : משימתה בירושלים. הכנסת בניין של

 הביאה הרופאה העברית. האוניברסיטה על-ידי בשבילם שהוכנה המיוחדת הספורטיבית הפעילות
 כדי דקות, במשך במקום״ ״לנסוע להם הורתה אופני״התעמלות, על ח״כ כל הושיבה משוכלל, ציוד

טבלה. ראה י להתעסק ביקשו ספורט ענפי ובאילו הח״כים, הם מי גופני. למאמץ יכולתם את לקבוע

1714 הזה העולם


