
 מנחם מנב׳, ירו אמר חדאניג,־ מנני מנו יותז חשונ 118 ״אונו

בטלוויזיה קבוצתו משחק את לראות במקום לארוחה והתיישב - סבידור

 נציגי שקיימו הפגישה 8׳
 הנהלת עם הקטנות הסיעות
 ברגע לשכנעה כדי המערך,
עו מזימת את לנטוש האחרון

ה עודפי לגזילת באדר—פר
 בגילוי-לב הצטיינה קולות,
 אליעזר סיפר כך נדיר.

סי המערך לראשי שוסטק
 ליריד. שרץ איכר על פור

 מה לך אין ״הרי שאלוהו:
ה השיב לקנות?״ או למכור
 אפשר אולי אבל ״אין, איכר:
 הנמשל: דג־מלוח.״ שם לגנוב

 איכר כאותו מתנהג המערך
הקולות. עודפי לגבי

 שר־החוץ מתחייב ובו לאמנים
מת חברה עבור להקליט לא

חרה.

■  של שדעתו מסתבר י
 יעקו־ גד שר־התחבורה .סגן
 פינחס שר־האוצר על י2

טו הכי לא היא ספיר
אש תושבי עם בפגישה בה.

 למשתתפים יעקובי הציע דוד,
 זרק זיהום. ענייני על להקפיד
 קרי- המשתתפים אחד לעברו

 אגב מסתכל כשהוא את־ביניים
 האש־ העסקן של לעברו כך

:כן־שימחון שאול דודי

 צריך לאן פוליטי זיהום ״ועל
 שר־ סגן לו השיב לפנות?״

פו זיהום ״בענייני התחבורה:
לשר־האוצר.״ לפנות יש ליטי

ה הרב של דעתו גם 8
 גורן שלמה האשכנזי ראשי

 עד הספרדי הרב עמיתו על
 טובה. אינה יום!ז, כריה

עיתו מספר עם רקע בפגישת
 בחריפות גורן התבטא נאים,

 נשיא אותו: וכינה יוסף על
השחורה. הראקציה

 המזון שבוע בפתיחת 8
במלון שעבר בשבוע ׳שנערכה

 שמישרדיהם ותנובה, המושבים,
 אפשר — בניין באותו מרוכזים

 מלצריות יום כל בצהרי לראות
 ללישכו- אוכל מגשי נושאות

 בין החברות. מנהלי של תיהם
 אל היורדים הבודדים המנהלים

 מגש עם בתור ועומדים העם
 מנכ״ל את למצוא ניתן ביד,
 מאיר (מיל.) אלוף כור

עמית.
 אגב עמית, של נהגו 8׳

 שלו: הבוס על קצת כועס
 עבורו נוהג היה שנים, במשך

חדישות אמריקאיות במכוניות

 היום הצארי. הצבא במיסגרת
ה את לטשטש מנסים הרוסים
ש באדם תומכים שהם עובדה

 של השני בחלק נגדם.״ היה
שלו בעוד שישודר התוכנית

 כי שטפנק מגלה שבועות, שה
פל שהרוסים כך על הגירסה

 באוגוסט 21ב־ לצ׳כיה שו
דב לפי מדוייקת. אינה ,1968
 קודם שבועיים נכנסו הם ריו

 תימדוני של מסווה תחת לכן:
 מועט מספר משתתף בהם מטה
 ל- הרוסים נכנסו חיילים, של

חיי אלף 50 של בכוח צ׳כיה
בטנקים. מצויירים לים

בגין מנהם ח״ב 8
ב מתייחם הארץ יכי יסבור

 הסיבה את לתנועתו. עדינות
 1928ב־ בהיסטוריה. מצא לכך
 בפעם ז׳כוטינסקי זאב בא

 לפרנס וכדי לארץ, האחרונה
 של מישרה קיבל עצמו את
 יהודה. הביטוח חברת מנהל סגן

 ידיעה, כך על פירסם הארץ
ש התחייב שז׳בוטינסקי וטען

 המנהיג בפוליטיקה. לעסוק לא
ו מאוד, כעס הרביזיוניסטי

 הכחשה. לפרסם מהארץ דרש
הכ ואז זאת, עשה לא הארץ
 חרם ז׳בוטינסקי מיפלגת ריזה

להאש גרם הדבר העיתון. על
 שהוא ז׳בוטינסקי, נגד מות

 חופש־העיתו־ את לחסל מבקש
 כל־כך יחסים אין ומאז נות,

 עורכי של היורשים בין טובים
 של היורשים ובין דאז הארץ
ז׳בו.

 הצטרף ישראל לאמני 8
 אכן. אביא ושמו נוסף קולגה

 שר־החוץ, רק היה הוא כה עד
 להוציא מתכונן הוא עתה אבל

 ועל עצמו על יספר בו תקלייט
התק להוצאת היוזמה מעשיו.

ה מחברות מאחת באה ליט
הו בעיקבות בארץ תקליטים

 השר. של החדש ספרו צאת
תק הוציאה כה שעד החברה,

 אבן את החתימה שירים, ליטי
המיועד שלה, רגיל חוזה על

 ומכריו ידידיו כל את הפתיע התל־אביבית, הבוהמה ממלכי אחד לשעברינוקא משה
 מה בתל־אביב. הרמתי בגלריה השלישית ציוריו תערוכת את הציג כאשר

 האמנות אספני ידי על ונחטפו להערכה, שזכו אמנותיות ליצירות הפך ותחביב, כבדיחה ינוקא אצל שהתחיל
 התל- הבוהמה ותיקי של מחודש מועדון למעין ינוקא של תערוכתו הפכה בינתיים התל־אביבית. החברה של

בתערוכתו. ינוקא את מבקרים בתמונה הנראים תורג׳מן, מרקו והאמרגן ואילנית אילן כמו אביבית,

 בשם שנולד האוסטרי השחקן (במרכז) ך ן ך 11 *1 ה 1111(
\11 והתארח בארץ ביקר בשליסמייר, יוסף 11 111 1111/

 שיחה כדי תוך אמיר. החיות״) (״מחקה אריק של הצפתי בביתו
נכדים. יש לשניהם וכי — 50 — גיל אותו בני שניהם כי התברר

 נתבקש בתל־אביב, הילטון
 חיים שר־המסחר־והתעשיה

 את רשמית לפתוח כר״לכי
ה אל פנה הוא האירועים.

 גכירצמן ישראל תעשיין
 אף ״לי ואמר: לידו. שעמד

לח מספריים נותנים לא פעם
 ספיר פה היה אם סרט. תוך
ומספריים.״ סרט פה היו בטח

גד כנס, חברת מנהל 8
 כי משוכנע היה ריכלין עון

 מכבי של הכדורסל נבחרת
 ב־ במשחקה תנצח תל־אביב
ש לאחר זה היה בלגראד.

 דיסיג־ רחל את ליווה הוא
מע עורך של אשתו צ׳יק,

 דיסג־ (״צ׳יק״) אריה ריב
 והיא המזון, בשבוע צ׳יק
 שהיא פעם בכל כי לו סיפרה

 מפסידה כדורסל, במשחק צופה
 ״הפעם הישראלית. הנבחרת
 במשחק להתבונן לא החלטתי

 ינצחו,״ שלנו שהחברה כדי
 זה אך דיסנצ׳יק, רחל אמרה

 לבחוריו עזר לא הנראה כפי
רוזין. יהושע של

ב המשחק. על ועוד 8
 בבלגראד, נערך שהוא עת

 מנחם ישראל, מכבי יו״ר ערך
ל חגיגית ארוחה כבידור,

כש בביתו. מחו״ל אורחים
 הוא אם אורחיו אותו שאלו

 בטלוויזיה להתבונן מעוניין לא
 ענה שלו, הקבוצה את ולראות
יו חשוב טוב ״אוכל סבידור:

תל־אביב.״ מכבי ■מכל תר
ש העממית במסעדה 8

 בתל-אביב בבית־כור נפתחה
מרכז לעובדי והמיועדת —

תנועת החקלאי, המרכז כור, 4

 עמית החליט לאחרונה וגדולות.
 החל בכור, קימוצים להנהיג

 ארוך הנהג .504 בפג׳ו נוסע
 חורים ינקוב כי איים הרגליים
 שיוכל כדי המכונית בריצפת

בנוחיות. רגליו את להניח
ב כבר מדובר ואם 8

 הוועד־הפועל באי כל : מכוניות
 בעובדה הבחינו ההסתדרות של
 ההסתדרות מזכ״ל בעוד כי

בעצמו נוהג כן־אהרון יצחק
 הרי סטיישן. סוסיתא במכונית

 משל, ירוחם ממלא-מקומו,
נהג. עם חדישה בביואיק נוסע

ה הכנסת לחבר 8- רי  א
 מזל אין אליאם, (״לובה״)

 הלבנה הטריומף מכונית עם
בש .277—999 שמספרה שלו
ב ממנו נגנבה היא שעבר בוע
 מכשיר למרות השלישית, פעם

בה. שהתקין הרגיש האזעקה
 בצ׳כוסלו־ המצב על 8
ה הפלישה ועל בכלל בקיר.

ב סופר ,1968ב־ אליה רוסית
 גלי־ בתוכנית שעבר שבוע
 שבעריכת אדם, חיי צה״ל,

 רואיין בתוכנית גרף. אהוד
 של אביה שטפנק, מיכאל
 לשעבר פראג רדיו פרשנית

ש שטפנופקה טטיאנה
ישר שידורי לפרשנית הפכה

 שלוש לפני עד היה האב אל.
 ומי הצ׳כי בצבא גנרל שנים

 סבוכו־ לודכיק של עוזריו
 ״סבו- צ׳כוסלובקיה. ׳נשיא דה

קומו היה לא מעולם בודה
 גם ״הוא שטפנק, גילה ניסט,"

ב סוציאליסט. מעולם היה לא
 הוא הראשונה העולם מלחמת

האדום הצבא נגד נלחם בכלל

 בגדנ״ע נוצרה איך 8׳
 לברזנט קפיצה של המסורת

 סיפר אומץ־לב? לפיתוח כדרך
 עקיבא (מיל.) אל״מ השבוע

בתחי הגדנ״ע מפקד עצמץ,
 שור לרנן ,50ה־ שנות לת

 ה־ שנות באמצע במחנה: כתב
 הגדנ״ע גדוד את לקח הוא 40

 שם איתר המלח, לים שלו
וה מטרים 45 בעומק תעלה

 שמיכה עם הילדים את ציב
 כדי התעלה. בעומק פרוסה

 עצ־ קפץ אישית, דוגמה לתת
 110 היה אז שמישקלו מון,
או כשראו השמיכה. אל ק״ג,

ב עזבו קופץ, הילדים תו
ה וקפצו השמיכה את בהלה
 אמר אותם,״ מבין ״אני צידה.

מהי נחיתה נחת ״גופי עצמון,
ה את נקעתי אני ומלאה, רה

בור.״ נוצר ובאדמה ידיים
 סגור ראיונות בערב 8:

 בהיכל שעבר בשבוע שהתקיים
המ שאל בתל־אביב, התרבות

 אב־ אריה העיתונאי ראיין,
 אלוני: שולמית את נרי,
 לתקופה מתגעגעת אינך ״האם

השי חברת־כנסת?״ היית בה
לש יכול ״אתה :אלוני לו בה

 רוצה אני אם ישירות אול
 לא. .או הברת־כנסת להיות

הר לי יש כן. היא: תשובתי
 אני בכנסת. לעשות מה בה

 לא מועמדותי שהפעם מקווה
ו תל־אביב בין לאיבוד תלך

ירושלים.״
 באותו אחר מרואיין 8
 מיכה המטבח אשף היה ערב,
 המראיין: על־ידי שנשאל נוי,

 שהופיעה הידיעה נכונה ״האם
 מגביר האבוקדו כי בעיתונים

 נוי: השיב המיני?״ הכושר את
לה יכול אני האישי ״מנסיוני

 אבוקודו הרבה שאכלתי גיד
 לטובה לא עלי השפיע לא וזה
לרעה.״ ולא

השבוע פסוקי
יהונ הפיליטונאי •
 ■שבהו־ הגיחוך על גפן, תן

 דיין ומשה אלון יגאל פעת
 מכבי בין הכדורסל במשחק

בל האדום והכוכב תל־אביב
 :ביד־אליהו שהתנהל גרד

ב להישאר דיין: ״תכנית
 את פעם מדי לשלוח הגנה,

 ימני. באיגוף כהן־מינץ תנחום
 תוכנית הסל. על להתנפל

 היוגוסלווים את לבלום :אלון
 אישית, הגנה המחצית; בקו

הר שמאלי. קיצוני שטרקמן
עונשין.״ זריקות בה

בנימין ״אם :הנ״ל י•
המ את חוזה היד. הרצל זאב

 בה שחוזים כמו הזאת דינה
 היינו שלה, האוויר מזג את

ל אחר במקום היום יושבים
אוגנדה.״ אולי גמרי,
אסי הכמאי־שחקן •

 שר־הביטחון של בנו דיין,
הגב של ״מעמדה דיין: משה

כמעמ איתן מאיר גולדה רת
 גולדווין־ מטרו חברת של דה

מאייר.״


