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□לבד?- לחיילות טרמפים

 בלתי־מוזמנים לידידים 9
 הכנסת, יו״ר לאחרונה זכה

 בשידוריו ישעיהו. ישראד
 קאהיר רדיו יצא העבריים
האש שהציונים וקבע להגנתו,

מו בגלל אותו משמיצים כנזים
 שלמה גם המיזרחי. צאו

 קאהיר, רדיו לדברי נפל, הילל
האשכנזית. לגזענות קורבן

 יותר עוד ביש במצב 9
 שבוע לפני עצמו את מצא
 מן בחוזרו אכן. אכא השר

 בשטוק- האקולוגית הוועידה
 על בנאומים הצטיין בה הולם,

 שמעולם אף שמירת־הסביבה,
 בישראל, מילה כך על אמר לא

 כל את הכנסת מזכירות הזמינה
 השר מפי לשמוע חברי־הכנסת

 הייעודה בשעה מפורט. דו״ח
ואח ח״כים, ארבעה רק באו

הו המתנה, של דקות כמה רי
 במבוכה המזכירות להם דיעה

 האסיפה. את לדחות שהוחלט
להו הספיקו שלא נראה אולם
 באותו שבא לאבן, כך על דיע
 ומצא — לאולם־האסיפות רגע

ש נבוכים, ח״כים ארבעה בו
להסתלק. מיהרו

מו מי של כתפיו על 9
ה לצניעות האחריות נחת

לרא התעוררה הבעייה ? כנסת
ה הכתבת ביקרה כאשר שונה

 יפה הזה, העולם של משוטטת
 צעירה יפה, בבניין. גרייצר,
ב שהיתה תמירה, ירושלמית

 לבריטניה, מאוסטרליה דרכה
 אדומה חליפת־מכנסיים לבשה

 גבה את שהשאירה לוהטת
ה מחברי־הכנסת כמה חשוף.
 אחר־כך על־כך. העירו דתיים

 בשימלות־קייץ להופיע התחילו
 חשופות־כתפיים, מודרניות,

 העולם של הסיעה מזכירת
ומזכי־ חדש כוח — הזה

 השלמה ארץ־ישראל איש 9
 :אלדד ישראל הדוקטור

 למען היו מוכנים אשר ״עולים
 לסיביר, ללכת העלייה זכות
מו אינם ארצה בהגיעם הרי

לדימונה.״ אפילו ללכת כנים

 רובע־ אמנרון רהד״ •
למש הפקולטה דיקן שטיין,

 ״לא ת״א: באוניברסיטת פטים
שי בעלי הם הכנסת חברי כל

למצ להיכנס כדי קומה עור
 זאת, בכל אך, הפזמונים. עד

ה חברי בין כי לזכור כדאי
 ייזכר ששמם רבים יש כנסת

 פזמונים שהרבה אחרי גם
יישכחו.״

הגרו ״הכנסת 'הנ״ל @
הדיקטטו על עדיפה ביותר עה
ביותר.״ הטובה רה

 בכדורסל תל־אביב ומכבי ישראל נבחרת שחקןברור טל
 עיסוקיו ומלבד מארצות־הברית לארץ שעלה

 בחברת וספורט, דייג לצורכי יבוא סוכנות בעל הוא הספורטיביים
 תל־אביב מכבי קבוצת חברי שערכו במסיבה רונית אשתו

בכדורסל, המדינה באליפות זכייתם לרגל כייאם״ ״עומר במועדון

 של גיסתו שהיא יפהפיה רה
 של בנו סנה, אפריים ד״ר

 את הגדיש זה המנוח. הח״כ
סי יו״ר פנתה והשבוע הסאה,

 רזיאל* אסתר גח״ל, עת
 במיקצועה, מורה שהיא נאור,

ל דרשה הכנסת, מזכירות אל
זו. לפריצות קץ שים

 הנוגעת אחרת, בפרשה 9
ה השבוע נזכר נשי, ללבוש

אי הדבר מילוא. יוסף במאי
 התיאטרון ימי בראשית רע

מילחמת־העצ־ ערב הקאמרי,

 מעשה־קונ־ אירגנו והם כך, על
 יום- גם זה שהיה מכיוון דס.

 כל לה קנה בתיה, של הולדתה
 של אחד פריט כמתנה, שחקן,
 השחקנים תחתוניים. בגדים
 אחר בזה המתנות את לה הגישו

 ״זוהי אומרים: כשכולם זה,
כשני פן.״ אלכסנדר של מתנה

 הופתע לבתיה, בסוף פן גש
הסמוקות. מהבעת־פניה

 מוקדמת ערב בשעת 9
 הטרמפיאדה ליד מכונית נעצרה

פנה הנהג מירושלים. שביציאה

 שערכו פרידה במסיבת 9
 אחרונות ידיעות מערכת חברי

 יגול תלמה העיתון לכתבת
 שיעדה בעולם, למסע שיצאה
 פידל של קובה הוא הסופי

 המערכת חברי אספו קסטרו,
לק כדי משתתף מכל ל״י חמש
 העיתון, בעל רק מתנה. לה נות
 חלקו את תרם לא מוזס, נח

מזו כסף עימו שאין בטענה
 ראה כאשר צ׳יקים. לא ואף מן

 על אי־האמון הבעת את מוזס
 הזוכרים המערכת, חברי פני

לארו להזמינם נוהג הוא כיצד
ב עבורו לשלם ומבקשם חות

 הרים כספו, את שכח כי טענה
תע ״בבקשה, :וקרא ידיו את
״חיפוש שו  או* העיתון כתב !
 וכשנח התבייש, לא פורת רי

 מורמות, כשידיו עומד מוזס
 לגלות כדי בבגדיו חיפוש ערך

 של בכיסיו היתה לא שאמנם
אגורה. אפילו מוזס

 נחקר משפטו, בהמשך 9
 על־ידי לכיס יגאל העיתונאי

 ׳ יעקב תל־אביב מחוז פרקליט
 הוא החקירה במהלך קדמי.
 מס- של מודיע היה כי הכחיש
 ״אני :קדמי לו אמר הכנסה.

 מודיע שהיית רק שלא טוען
 לך שהיה אלא מם־הכנסה, של
 האם סונול, כינוי: אפילו שם

 בית- בפני לומר רוצה אתה
 את שמעת לא שמעולם המשפט
 התערב כאן ?״ סונול המילה
 בג״ המחוזי בית־המשפט שופט
ה מתנהל שלפניו כהן ימין

קדמי, י ״אדון :ואמר משפט,

 של הראשון הטרזן שהיה מי )68(וייסמירר גיוני
 הבא בחודש להגיע עומד הקולנוע,

 בחיות־ מלחמותיו על הילדים לקהל יספר בהם בארץ, הופעות לסידרת
 בחמש שזכה בין־לאומי שחיין שהיה וייסמילר, סרטיו. במיסגרת טרף

 סרטי בסידרת כטרזן 1932ב־ להופיע החל באולימפיאדות, זהב מדליות
 הטלוויזיה בסידרת החמישים בשנות המשיך בג׳ונגל, הרפתקות

ך, ״ג׳ונגל בסרטים. קישוט בתפקידי עתה מופיע ג׳יי

 בפיזיו־ הטובים כאחד כיום
בארה״ב. הפועלים טרפים

 טלוויזיה צופי רבבות 9
 אחרי רב במתח השבוע עקבו
 שהוקרן יוונית מזימה הסרט

 חמש הווי הטלוויזיה בסידרת
 עמד הסרט עלילת במרכז אפס.
 במתנדב התנקשות של ביום

 חזהו את ייפלח שכדור שהסכים
 ידיעה מתוך סנטימטר, במרחק
 נזק. כל לו יגרום לא שהדבר
 הד״ר הישראלי הלב מומחה
 אמנם צפה לא לוי מורים
עלי לו כשסופרה אבל בסרט,

 כ־ אותה הגדיר הסרט, לת
 ייתכן לא כזה דבר ״שטות,

 מעטים סבירות באחוזי אפילו
ביותר.״

השבוע פסוקי
 ספיר פנחס שר-האוצר ©
 עם בוויכוחו בקר אהרון לח״כ

 בן- יצחק ההסתדרות מזכ״ל
כאשר !בקר ״חבר :אהרון
 לא אני אומץ־הלב, את חילקו
״ האחרון עמדתי . . . ר תו ב
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במצח. לניתוח מחכה והוא האף, לתיקון סופי ניתוח השבוע עבר באפו, כשנה לפני שנפצע עודד, מוריהם. על

 צעי־ מק״י, של הסיעה רת
 אלכסנדר כשהמשורר מאות,

ב לראש מעל עד התאהב פן
 אז שנחשבה לנצט, בתיה
 ביותר הארוטיות הנשים לאחת

 ללנ־ שליחים שלח פן בארץ.
 עימו להיפגש אותה ביקש צט,

 מסויימת, הצגת־בכורה אחרי
 כל פתוח שהיה בקפה־המלצרים

נודע התיאטרון לחברי הלילה.

 לטרמם, שחיכו החיילים לעבר
חיי לקחת רוצה ״אני ואמר:
 אחד השיב חיילות,״ ״אין לות.״

 רק אקח כך, ״אם החיילים.
 וה־ החייל הנהג. המשיך זוג,״

הופ למכונית, שנכנסו חיילת
צ" הנהג, את כשזיהו תעו  כי
ההס מזכיר אררון, בן הק

תדרות.

 אחת של סיום במסיבת 9
ן, הופיע דרום פיקוד מיחידות  בי

 אופיר. שייקה גם היתר
 הופעתו את שייקה כשסיים

לעב צעק מהבמה, לרדת ורצה
 אריק הדרום פיקוד אלוף רו

 רוצה לא אתה ״אם ג שרון
 כדאי למילואים, מחר להתייצב

נוסף!״ קטע שתיתן

 פז־גז, גם סונול, גם שמע הוא
י״ ממנו רוצה אתה מה

 של שהחלמתו מסתבר 9
המת אלהבמה, מדינת מושל
 בארצות־ הנשיאות על חרה

נתו וואלס, ג׳ורג׳ הברית,
ה וואלס, ישראלי. בידי נה

ב ראסק בבית־חולים מאושפז
 אוניברסיטת של הרפואי מרכז

 חצי יום מדי מקבל ניו־יורק,
 מידי פיזיוטרפי טיפול של שעה

 ראו■ הישראלי הפיזיוטרפיסט
הנחשב אופיר, (״רובי״) כן

18187 הזה העולם




