
 בצורר, המנקוים רלישנת רסקוב הנניס אוננה איזו
נישו שר המאזן ער רשמוו זאת ובנר שנת רשמוו ואיו

שך־הביט־ של חתימתו 0
 לא מבוקשת דיי[ משה חון
 האוטוגראפים, ציידי בין רק

 צה״ל. מפקדי בין גם אלא
 לפיקוד המיכללה סיום בטכס
 היה יכול לא צה״ל, של ומטה
 תת־אלוף המיכללה, מפקד
 יצרו על להתגבר פלד משה
 על לידו שישב מדיין, וביקש
 לו להעניק המפקדים, בימת

 דיין למזכרת. חתימתו את
 הנאום טיוטת על חתם חייך,

 ובתום מעמד באותו שקרא
לפלד. הגישה נאומו

תק אירעה טכס באותו 0
 מחזור לבוגרי הוגשו כאשר לה

 תעודות־ במיכללה התלמידים
התעו קלף. דמוי נייר על סיום
 חלוקתן תוך התערבבו דות

 ידע לא אותן, שמסר ודיין,
 לבסוף למי. למסור תעודה איזו

לבוג מסר דיין פתרון. נמצא
 ידו, את ללחוץ שבאו רים,

 לפי לא מגולגלות, תעודות
 ״אחר- :להם ואמר השמי הסדר

 בתעודות ביניכם תתחלקו כך
הנכונות.״

 השידור רשות מנכ״ל 0
מחסי אינו אלמוג, שמואל

 הטלוויזיה תוכנית של דיה
 עמוס מפיק אותה שכאלה חיים

 מתנגד שהוא לא אטינגר.
 ממנה מתלהב לא הוא לה,

 אלה על נמנה גם הוא במיוחד.
 על התוכנית את כי שסברו
 וייצמן עזר (מיל.) האלוף

 הבחירות. אחרי עד לעכב יש
ב התוכנית שידור אחרי אך

 היה יכול לא שעבר, שבוע
 התלהבותו. בעד לעצור אלמוג

 עייזר של לביתו התקשר הוא
 מה לך אין ״עייזר, לו: ואמר

 אותך יזרוק בגין אם לדאוג...
 לך יהיה תמיד — מחירות

בטלוויזיה.״ אצלנו מקום

 הסנאטור עם ראיון 0
עורך השיג מקגאוורן ,ג׳ורג

(״יוני״) יונדס צה״ל יומן

 אחרי משונות. בנסיבות נכון
 לראיין כושלים נסיונות כמה
לנשי הדמוקרטי המועמד את

 יוני היה ארצות־הברית, אות
 לנסות החליט הוא יאוש. לאחר

 האחרונה. בפעם מזלו את
 מק- את לאתר הצליח תחילה
 רוד־ בפרובידנס במלונו גאוורן
 בבוקר שמונה ובשעה איילנד

 לראיין וביקש עוזרו את העיר
 על רגע ״חכה הסנאטור. את

 וליוני העוזר לו השיב הקו,״
 להיתקל עומד שהוא ברור היה

 שניות כעבור אך נוסף. בסירוב
 מעברו קול נשמע ספורות

 מק- ״סנאטור הקו: של השני
 נבון טוב.״ בוקר כאן, גאוורן

 על כלל העלה לא המופתע
 ה־ את לראיין שיצליח דעתו

 שיחה. באותה עוד סנאטור
עמד ולא שאלות הכין לא הוא

 כדי הקלטה. אולפן לרשותו
 בינתיים משך זמן, להרוויח

 על לשיחת־סרק מקגאוורן את
 אחד פונה בינתיים מזג־האוויר.

 הועברה והשיחה האולפנים
 מק- אמר השיחה בסיום אליו.

 ״זכות :נבון ליונדב גאוורן
 איתך, לדבר לי היתד, גדולה

ידידי.״

 ניו־יורק מדינת מושל 0
ב שביקר רוקפלר, נלסון
 על נפל בארץ, שעבר שבוע
 מרוב חסקה. מרעישה: תגלית

 חסקה, קנה הגילוי על שימחה
 עימו חזרה להטיסה על־מנת

 לא עדיין לשם לארצות־הברית,
זה. מהפכני שיט כלי הגיע

 שמינית תלמידות שלוש 0
 על־שם התיכון בבית־הספר

 החליטו בבאר־שבע, הימלפרב
 את שערכו, במסיבה לקרוא

 קיפלינג רודיארד של שירו
שמצ היחידי התרגום ).1£( אם
 התאים ולא ישן היה לשיר או

 לרב- טילפנו השלוש לקריאה.
 לסקוב, חיים (מיל.) אלוף

תר בידו יש אם אותו ושאלו
 ללסקוב כי ידוע יותר. טוב גום

 אותו מוטו מעין השיר משמש
 רמטכ״ל בהיותו לעצמו. אימץ
 היה עליו לוח בלישכתו תלה

 נחושת. באותיות מרוקע השיר
 לרבים האופנה עברה ממנו

 ניתן וכיום צה״ל, ממפקדי
 כשהוא קיפלינג, את למצוא

 רבות בלשכות מילולית מתנוסס
 היה שללסקוב כמובן בצה״ל.
לנע אותו דיקלם והוא תרגום

 ראש זאת כששמע בטלפון. רות
 נא־ אליהד באר־שבע עיריית

 שלסקוב רואה ״אני :אמר ולי,
 שנה 20 לפני כבר השתנה. לא

 תרגום של צילום לי נתן הוא
השיר.״

מש אינו פישר כוכי 0
הנוצ שהכת מפני בשבת, חק

האד, של התבל כנסיית רית׳

ה לפי היהודי הצטרף אליה
 שמירת על מקפידה הלכה,
 אולם בשבוע. השביעי היום

 כמה מתחילה באיסלנד השבת
 כניסת אחרי טובות שעות
 אלה ובשעות כישראל, השבת
 זו עובדה המישחק. נמשך

 משוגעי־השחמט את מעמידה
 מיבחן בפני בישראל הדתיים

 תוצאת מהי לדעת איך :קשה
 את מפעילים כשאין המישחק,

 מרימים. ואין והטלוויזיה הרדיו
 כתב לדברי 1 הטלפון את

 ידיד מצא מרגלית דן הארץ
 ביקש הוא פיתרון: שלו דתי

 ובמיקרה אליו, לטלפן מידידו
 למכשיר לתת ינצח, שפישר
 את ולהניח פעמים, שש לצלצל

 את ישמור זה סימן השפופרת.
 ישמור זה ועם בתמונה הדתי

השבת. על גם

 והחקלאות המזון אירגון על־ידי נבחרהדודן סופיה
 החקלאות אלת את להדגים האו״ם של

 העולם רחבי בכל שימכר מדליון על־גבי הותבע דיוקנה הרומית.
מתפתחות. ארצות למען האירגון פעולות למימון תוקדש ותמורתו

ה במוזיאון היחידה הישראלית היא ן■ ן
מח שאינו כפסל קופנהאגן. של שעווה !

 אר־ לנשיא סמוך גולדה ניצבת ישראל, ממשלת לראש במיוחד מיא
גאנדי. אינדירה הודו ממשלח ראש ולצד ניכסון ריצ׳ארד צות־הברית

אח בלבד שבועות כמה 0
 ארעה רשיון־נהיגה, שקיבלה רי

 דרכים תאונת אלמגור לגילה
 קל. בזעזוע־מוח לקתה והיא

 (״יעני יעקוב האמרגן בעלה.
 את הסביר אגמון, קל׳ה״)

 גילה של בעייפותה המיקרה
 התלוצץ עבודה. ריבוי מפאת
 היחידי הבעל ״אני :אגמון

 למישרד־הרישוי שהלך במדינה
 שלא עליהם להשפיע וניסה
לאשתו.״ רשיון לתת
 בתל- סוקולוב בבית 0
 שבועיים לפני הסתיימה אביב
 לפני שהחלה עיסקה טוב במזל

 ה־ איש כאשר זה היה שנה. 20
 ג׳י יוסף והסיפורים מיסתורין

ה סכום קינן לעמוס שילם
 :ישנים פרנק לאלפיים שווה

 לקינן שולם הכסף ל״י. 18
 לפני שצייר קאריקטורה עבור

 קיוסק אמריקן לעיתון שנה 20
 קינן שלו. המו״ל היה ישג׳י
 כל לו לשלם נהג ג׳י כי סיפר
ה הקאריקטורה עבור שבוע

 בעד חייב נשאר אבל שבועית
 שצייר האחרונה הקאריקטורה

עיתונו. בשביל
 קרובים ידידים אפילו 0

 תל־אביב מחוז פרקליט של
כשנו הופתעו קדמי, יעקב

 אותו הקודם שמו להם דע
בירו נולד הפרקליט עיברת.

מזרחי. יעקב בשם שלים
 חד־פע־ בתוכנית־יחיד 0

 דותן דודו הבדרן שערך מית
 והוצאת ברדיו שידור לצורך

 מקור מה לקהל גילה תקליט,
הייתי ״פעם שלו: הבדיחות

 מהסבתא הבדיחות את מקבל
 מ־ אלי באים הם עכשיו שלי.

 לבדיחה דוגמה שלי.״ החותנת
 שוד ״היה מהחותנת: שנגנבה

 בדיוק שם עברה חמתי בנק.
 כשנלקחה וראתה. רגע באותו

 אם ונשאלה במישטרה לחקירה
 אמרה: השודדים, את ראתה
 !שראיתי בטח י שאלה ,איזה
 פיל ,איזה פיל.׳ היה מהם אחד

 ל׳ טיבטי או טאילנדי היה, זה
 אני ,איך החוקרים. התעניינו

החות השיבה לדעתי׳ יכולה
אוז יש טאילנדי ,לפיל נת.

אוז טיבטי ולפיל ארוכות ניים
 החוקר. הסביר קצרות,׳ ניים
תוכ האם אותו, לך נראה ,אם

ה השיבה ,לא,׳ י׳ לזהותו לי
 גרב.׳״ כובע חבש ,הוא חותנת,
 את דודו אירח תוכנית באותה
 דותן עירית הזמרת אשתו
כש ישראליים. זמרים וחיקה
 טולידנו אכי לזמר הגיע
 ברוח החיקוי את אבי קיבל

 ואילו כף. ומחא ספורטיבית
את עזבה לס עדנה הזמרת

 גמר כשדודו רק וחזרה האולם
אותה. לחקות

קי סו ע פ בו ש ה

 משה שר־הביטחון 0
 ראש־הסמשלה על דיין

שפור בכתבה מאיר גולדה
 לה ״יש :בטייס השבוע סמה

 200״ ל מוגבל מילים אוצר
 שוב חוזרת היא שעליהן מילה,
 שהן משונה אמונה בגלל ושוב,

הצי על־ידי היטב מתקבלות
בור.״
על ראש־הממשלה 0

 :מאמר באותו שר־הכיטחץ
 איו יודעת לא פעם אף ״אני

איתו.״ להסתדר
 סיום בטקס דיין מיטה 0
 בית־ספר של בוגרים מחזור

הבו ״היריות :ומטה לפיקוד
 הן בישראל הנשמעות דדות

 דלק, ותחנות בנקים שודדי של
 היא בשטחים היחידה וההסתה

 ערבים המסיתים יהודים של
ממשלת־ישראל.״ נגד

 בנימין פרופסור 0
אח בידיעות במאמר אקצין

החמו השגיאות ״אחת : רונות
 בעניין ספק ללא אירעה רות

 הדין מן הן אשר בירעם, עקורי
 פוליטיים שיקולים מתוך והן
 כבר לכפרם לחזור ראויים היו

היותר.״ לכל 1951 בשנת
 מרכז יושב־ראש 0

 אריה הליברית המפלגה
 של קיומו ״גורל :דדלצ׳ין

 ובידי אלוהים בידי תלוי גח׳׳ל
 רנחם — בארץ־ישראל נציגו
בגין.״
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