
 היה ישעיהו, ■שראו ח״נ הננסח ירו
בקריאה שהתקשה בחרו היחידי התלמיד בילדותו

 בסדר־היום אחד סעיף 0
 ה־ בקרב עורר הכנסת של

 היה בדיחות. של גל ח״כים
 לזכר שהוקדש הסעיף זה

וש כיאדיק, נחמן חייט
 ר יד׳ של מנאום מורכב היה

 על ישעיהו ישראל הכנסת,
 ה־ אחד כשניגש המשורר.

 שעה הכנסת, מזכיר אל ח״כים
 אותו שאל הנאום, לפני קלה

נר ״מה, :האוזנר גירעון
 ענה: הח״כ לוויכוח?״ שמת
 להגיש עומד אני אבל ״לא,

 על הסתייגויות -של שורה
 אחר ח״כ ביאליק.״ של שיריו

 עומד ישעיהו כי התלוצץ
 ביאליק של משיריו לקרוא
אשכנזית. בהברה
 ישעיהו של ילדותו על 0
 שלמד ישראלי, אזרח סיפר

 ״ישראל בחדר. ישעיהו עם
 שלא בחדר היחידי הילד היה
הפו אותיות לקרוא היה יכול

 צריכים היו ״לכן נזכר. כות,״
ה לפני תמיד אותו להושיב

 היה התימני בחדר ספר.״
 כך לספר, מסביב לשבת נהוג

 קראו הילדים מחצית שלפחות
במהופך. הכתוב את

לב, יגאל מעריב כתב ■
ב סיור שעבר בשבוע שערך

 שמע שבתעלת־סואץ, מעוזים
 הסיפור את המעוזים באחד
משה שר־הביטהון :הבא
 המעוזים אחד אל הגיע דיין

 על שם החיילים עם ושוחח
ה תעלת קו בהחזקת הצורך

 ישראל. לביטחון בסואץ מים
 מכל דיין ביקש השיחה בתום

 ב־ להחזיק שיש שסבור מי
ה ביטחון למען תעלת־סואץ

 כל ידו. את להרים מדינה,
 ידם. את הרימו המוצב חיילי
 מי ושאל דיין המשיך כאשר
 מתעלת־ לסגת שיש סבור
 אחת: יד רק הורמה סואץ,

המעוז. מפקד הקצין, של ידו
 ההדרכה מחלקת ראש 6

 שמואל האלוף במטכ״ל,
 התפרסם גונן, (״גורודיש״),

 כלבו בזכות מכבר לא
 שבגללו נץ, והשחור, הענק
 פיצויים לשלם האלוף נאלץ
 ונפצע. שנבהל מילואים לחייל
 שהפך והמפחיד, השחור הכלב
 ושהוחזק האלוף, של לצילו

 בו הבניין גג על לאחרונה
 גורודיש, של לשכתו נמצאת
 היו רובן רבות. אגדות הוליד
 אבל בלבד. שמועות בגדר

 גורודיש לאוזני הגיעה כאשר
 היקצה הוא כאילו השמועה

 ומינה לשכתו ליד חדר לכלבו
 להובילו, כדי מיוחד סמל

 קצת זה כי האלוף החליט
 אין אם אפילו מדי, יותר

 נפרד הוא יסוד. כל לשמועה
 לגלות שלחו האהוב, מכלבו

המוש באחד מידידיו אחד אל
בארץ. בים

 המדינה פרקליט סגן 8
 חזר קידש מיכאד עו״ד

 עם מארצות־הברית השבוע
 ,מ־0מי מלאות פיזוודות שבע
 (״מוטי״) מרדכי בעניין כים

 של לשעבר המנכ״ל פרידמן
ו המדקים־ד,בטח נפט. נתיבי

 ראו לוד התעופה בנמל נים
 המיסמכים מיזוודות בעל באיש

 לפתוח החלו חשודה, אישיות
 ולבדוק מיזוודה אחרי מתוודה

ש קירש, לחוד. מיסמך כל
 ימים, ימשך התהליך כי חשש
 עד עזרה, אחר נואישות חיפש

ש מישטרה בקצין שניתקל
 כי לבודקים הסביר וזה הכירו,

 אמנם הם החשודים המיסמכים
 ישראל לעם לא אבל מסוכנים,

כולו.
לחוקרי נגרמה אכזבה ■

 הנרי לשעבר שלהם להיסטוריה הפרופסור של פרצופו את החודש לאיש
ההת האמריקאית. הדיפלומטיה של השעשועים לנער שהפך ר קיסינג
 את גם והצחיקה כללית היתה מהפוטומונטד בארצות־הברית פעלות

 בגרמניה שנולד קיסינג׳ר, הנרי נראה התחתונה בתמונה קיסינג׳ר'עצמו.
 לארצות־הברית הגיע הוא חודשים. שמונה בגיל ,1923 מאי בחודש
הנאצית. מגרמניה שברחו היהודים הוריו עם יחד 1938 בשנת

 שלו, למתמחה קרא חייך,
כן דווקא ״זה :לה ואמר
נכון.״

 חברי נעצרו כאשר ■
 בעל נראה האדומה החזית
 גלילי בתל־אביב, מל״ן דפוס
 מצפן. ראשי את מחפש לדי,

 ״הם :השיב למה, כשנשאל
 לעיתון להדפסה חומר לי נתנו

 מפחד אתה מה, ״אז הבא.״
 ?״ ביטחוני חומר שם שיש
 גלילי, השיב פתאום,״ ״מה

 מפחד אני שמיטחוני, ״ביטחוני
העבו עבור ישלמו לא שהם
דה.״

 שנים 31 בת מסורת ■
 שבמשך אחרי השבוע, נשברה

 בני חגגו הללו השנים כל
 (מיל.) ואל״מ גליולה הזוג

 והזוג יגאי <״יאך) יעקב
 (מיל.) ורב־אלוף כרמלה
 את ידין, ייגאל פרופסור

ה לנישואיהם. השנה יום
 הזוגות בין הראשוני טקס

 שנים. 31 לפני במשותף נערך
 מסיבה ויאן גלילה ערכו השנה

 כשבין בצהלה בביתם נפרדת
 דיץ רות גם היו הנוכחים

 הסיבה משה. לשעבר ובעלה
 ידין ייגאל הנפרדת: למסיבה

 בהרצאה יום באותו עסוק היה
מארצות־הברית. משלחת בפני

 הוואי הטלוויזיה בסרט ■
 השבוע, שהוצג אפס חמש
 המגולם מק־גארט, הגיבור מסכל

 מזימה לורד, ׳ק ג על־ידי
הסו קני שדות כל את להשמיד

 גילם הרע האיש את בהוואי. כר
 ורחב מזוקן קומה, גבה שחקן

ל שטרחו הצופים כתפיים.
 בשמות הסרט בסוף התבונן

 לא הרע כי גילו משתתפיו,
ל הישראלי מאשר אחר היה

ש ביקל, תיאודור שעבר
 הוא האמנותית עבודתו מלבד

 למען הפעילים מראשי גם
בארצות־הבריה. ישראל

 של עבודתה דרך על ■
ללמוד אפשר ישראל מישטרת

 של המכונית בגניבת מטיפולה
 שכאלה חיים התוכנית מגיש

 לפני יום אטינגר. עמוס
 לבעליה, המכונית שהוחזרה

 והודיע למישטרה אזרח טילפן
מוז החונה חשודה מכונית על

 היום למחרת ביתו. ליד נחת
 עדיין המכונית כי האזרח ראח
 אחרי רק מקום. באותו חונה

 בו וראה ערב עי-תון שקנה
 מכוניתו גניבת על הידיעה את
 מספר בציון אטינגר עמוס של

שי על ויתד הוא המכונית,
 וטילפן המישטרה של רותיה

 על לו הודיע לעמום, ישר
 המכונית, של הימצאה מקום

 עם תיקים שני היו שבתוכה
 חיים של תוכניות לשתי חומר

שכאלה.

קי סו ע פ בו ש ה

 ההסתדרות מזכ״ד •
 אלה ״כל :כן־אהרץ יצחק
 — הסוציאלי במאבק שעסקו

 ועד הפועלים מועצות ממזכירי
 הוכיחו — ההסתדרות מזכיר
שוטים.״ בני כשוטים עצמם
 התיפעול ועד יו״ד •

 יהושע אשדוד, כגמל
 עובדים ועדי בכנס פרץ,

 גבר קם ״סוף־סוף בתל־אביב:
 בפועלים. שתומך בהסתדרות

שאומ כמו משלנו, אחד הוא
 אם ללכת. לו ואסור רים,

 של בעיניו חול לזרות ימשיכו
זכו להם נכניס — בן־אהרון

בעיניים.״ כית
 ספיר זה ״מי 1 הנ״ל •

 מכתב לו שלחתי אני שמפיר?
 מינה מי אותו: ושאלתי חריף
ההשמצות?״ לשר אותך
תנועת הנהלת יו״ר •

 עזר לשעבר, החרות
 אליו שצילצל לידיד וייצמן,

!״חבוב :ההתפטרות לאחד
 אתה אלף־אלף. במצב־רוח אני

 בשעת מבסוט הכי שאני יודע
קרב.״

די־ ארצות־הברית נשיא של יועצוקיסינגיר הנוי
פוטומונטד בצילום ניכסון, צ׳ארד _______ __

 לאמפון, הווארד בעיתונס הווארד אוניברסיטת של הסטודנטים שפירסמו
 עיתון השתמש הפעם אחרים. עיתונים של סטירית מתכונת המפרסם

 קוסמופוליטן האמריקאי הנשים בשבועון שהופיעה בתמונה הסטודנטים
הרכיבו הם החודש. איש הכותרת תחת עירום גבר תמונת שפירסס

 להם התברר כאשר המישטרר,
 נעצר אשר בדוס ג׳ים כי
 בפרשת כחשודים חברתו עם

 שנתגלו המזוייפים הרישיונות
 קשור אינו דן, האונייה על

 לשווא. נעצר והוא1 לעניין כלל
 שאביו, אלא בזאת, די ולא

מ אחד הוא בלום, מורים
 בענף העוסק בריטניה עשירי

למג נכבד ותורם ההלבשה
 נשא ואף כבד משקיע ביות,
 כי מסתבר ישראלית. לאשר,
 באונייה שנסעו וחברתו בלום

 בזמן ברע חשו לישראל, דן
 גינואה בנמל ירדו הנסיעה,

 המיש־ במטוס. לארץ והגיעו
 אחיזה נקודות שחיפשה טרה,

 המזוייפים, הרישיונות בפרשת
ו אותם עצרה בזוג, חשדה

 דמון. לכלא ישר אותם הכניסה
ב בהרחבה צוטטה הפרשה
המודאג האב בריטניה. עיתוני

 בישראל, לידידיו מייד טילפן
 ודויד כספי, רם עורך־הדין

חב מבעלי בורוביץ (״דדי״)
 הצליחו והללו כנף, התעופה רת

 המישטרה צמרת את לשכנע
 בלום, ג׳ים בידם. .טעות כי

 הילטון במלון עתה המתאושש
 הפרשה בכל רואה בתל־אביב,

מעניינת. הרפתקה

ה בבית־משפט בדיון ■
 השופט בפני בתל־אביב שלום

כמו הוגש רפופורט, בורים
ה נציג הזה. העולם גליון צג

השו לב תשומת היפנה תביעה
 כלא תשקיף במדור לקטע פט

בתשקיף, עיין השופט מדוייק.
 אחר לתשקיף נמשכו עיניו אך

 ושסיפר מדור באותו שהופיע
 רפופורט בורים השופט כי

 הפלילי האגף את לעזוב עומד
השופט האזרחי. לאגף ולעבור 1


