
 סמינוח ו׳ תיתן רא ואתה וג שר סמיכות יו אחן רא ..אני
גורן שלמה הרב לאלון פעיל מאיר מ אלי אמר ר אפיקורס של

חדר־ תורן מפ״ס, של 63ה־ בן החדש המזכיר (משמאל)תלמי מאיו(״יווסס־׳)
 המזכיר בהגשה לו עוזר מישמר־העמק. בקיבוצו אוכל

חלילי. מתי המשק חבר של מצלמתו שקלטה כפי (מימין), רון אמרי הארצי, הקיבוץ של החדש

 בעולם, 1 מס' המראיין £
 השבוע בינם פרוסט, דיוויד

 אבא את הרצליה באולפני
 שמואל אבנרי, אורי אכן,

 חיים (מיל.) אלוף תמיר,
 פהנא, מאיר הרב הרצוג,
 עב- וכועז קישון אפרים

 מן ״ישראלים 150 עם יחד רון,
ה בפרשת לדון כדי הרחוב״,

מיוח כאטרקציה הלובי. מטוס
 יהודים שני מלונדון הביא דת

 היה פלסטיני. ופרופסור אנגלים
 הקהל במינו: מיוחד שידור זה

הז האורחים דברי על התרגז
קי לאומנית בצורה הגיב רים,

 מהקהל ואחד ומאוחדת, צונית
 על דרשה להשמיע התחיל אף

 להפסיק סירב אבינו, אברהם
 על־ידי לכך נדרש כאשר

 כה־ הרב כולם על עלה פרוסט.
ל לישראל שמותר שאמר נא,

 להתנגשות גרם אדם, כל הרוג
ש האנגלים, העורכים אחד עם

 זנג־ ישראל של כבנו נתגלה
 ובעל הציונות ממייסדי וויל,
הש בשידור בתל־אביב. רחוב
הברי הטייסים נציג גם תתף
 על יריד. כל כי שטען טיים,

ה בואינג, מטוס של כנפיים
ל בהכרח גורמת דלק, מלאות
והתפוצצותו. הפלתו
 התנועה של בסימפוזיון ■

ברחו השבוע וביטחון לשלום
 מאיר (מיל.) אל״מ סיפר בות,

ב לו שהיה ויכוח על פעיל
 הראשי הצבאי הרב עם זמנו

 אמר גורן הרב גורן. שלמה
 לו לתת יכול שהוא לפעיל אז

 לו השיב לאפיקורס. סמיכות
סמי לך אתן לא ״אני פעיל:

 תיתן לא ואתה רב של כות
אפיקורס!״ של סמיכות לי

התקי סימפוזיון באותו ■
ה את אלוני שולמית פה
 לפסק־הדין בקשר גורן רב

הממז פרשת קורבן נגד שלו
 כורקוכסקי. אברהם רים,

 ש־ קבע גורן כי טענה אלוני
 לפני עוד גוי הוא בורוקובסקי

ל בפרשה. העדים את ששמע
 כי אלוני סיפרה דבריה הוכחת

 את שמע איך גורן אז כשנשאל
יה שבורקובסקי מבלי העדים

 נגדית, חקירה ויערוך נוכח יה
 משפט אין שלגוי השיב הוא
ל צריך לא ולכן ליהודי, כמו

בנוכחותו. העדויות את השמיע
הגוב יוצר שמע כאשר 0
 של לשעבר והמוכתר לנים

 איצ׳ה עין־הוד, כפר־האמנים
קי דיין משה יכ ממבוש,

להצ הסכמתו עבור כסף בל
 סוכנות־צילו־ צלמי בידי טלם
 ״איזה :אמר צרפתית, מים

 כל בן־גוריון. דויד מטומטם
 בלי הראש על עמד השנים

בש לוקח היה כבר דיין כסף.
לירות.״ אלף 40 זה ביל

 בחייה, קודמת תקופה על ■
 ראש־הממשלה השבוע סיפרה

במסי זה היה מאיר. גולדה
בוושינג לכבודה שנערכה בה

 לנוכחים גילתה גולדה טון.
ההא מכשירי את סידרה איך
 שירתה עת הרוסים, של זנה

 :במוסקבה ישראל בשגרירות
 בחצר, מטיילים היינו ״לרוב

היי מאוד, קר היה כאשר אבל
 פותחים למיקלחת, נכנסים נו

 נמיר ומרדכי הברזים, את
 ב־ המים את ללא־הרף הפעיל

 הרעש בחסות בית־השימוש.
דיברנו.״ הניאגרה של

 הרם תפקידו למרות 9
יצ ההסתדרות מזכ״ל משתדל

בצני לנהוג בן־אהרון חק
 מכו- את הפרטיים. בחייו עות

ל שהעמידה והנהג נית־השרד
מנצל הוא ההסתדרות רשותו

מיו באירועים לשימוש רק
 המזכ״ל נהג כלל בדרך חדים.
 בעזרת שקנה בסוסיתא לבדו

 מההסתדרות. שקיבל הלוואה
 את מכר הוא שעבר בשבוע

 לווה ל״י, אלף 14ב־ הסוסיתא
 לירות אלפים 10 מההסתדרות

קטנה. סימקה וקנה

 מ־ החדשים העולים 9
באו הלומדים בדית־המועצות

מכי לא באר־שבע ניברסיטת
 איש את עדיין כנראה רים

 פוליט־ ,השלמה ארץ־ישראל
 מהרשק. כני הפלמ״ח רוק

 מר- תופסים היו ודאי אחרת
 שלא אלה ממנו. חק־ביטחון

 בכנס זה היה ניזוקו. נזהרו,
 בפני העולים. הסטודנטים של
 מהדסק בני נאמו הכנס באי

גרישא המיקצועי והעולה

בשט ההתנחלות על פייגין,
 סביב ישבו המסובים חים.

 ח׳. בצורת מסודרים שולחנות
 וכשצעק: מנאומו התלהב בני

המדי נגמרה, לא ״הסימפוניה
 לקחת צריכים אנחנו בדרך, נה

כו בכל היכה שטחים!״ עוד
 כל את העיף השולחן, על חו

 הפרחים• וצינצנות הקפה סיפלי
 בקיר־ שישבו הסטודנטים על

בגדיהם. את הכתים בתו,

סד ותיק של דעתו מה ■
 £דגלר, יצחק הכנסת, רני
 שהיו הכנסת יושבי־ראש על

עבו שנות 24ב־ שלו הבוסים
 סיכם ? הנבחרים בבית דתו

 בלתי־נפרד לחלק שהפך ־,איש
יו ״את ישראל. כנסת של
 עוד שמעתי שפרינצק סף

איש היה הוא .1928ב־ בפולניה

 היתה חם. יהודי לב עם טוב,
 כולנו, על גדולה השפעה לו
 בהומור. השיג הוא זה את אך
 אחריו שבא ניר, לנחום גם

 הומור היה קצר, זמן לאיזה
 בדיחות עם יוצא-מן־הכלל,

 עוד אותו הכרתי פנטסטיות.
 עם טוב היה הוא ציון. מפועלי

 כל־כך אהב לא אך כולם,
 איש היה לוז קדיש דתיים״.
 שהיו ממה אחוז 90 עבודה.
 היה לעשות, צריכים אחרים
שו היה אפילו בעצמו, עושה

 ולא שלו המכתבים את לח
 היתה הדלת מאיתנו. מבקש
בקי כמו אצלו, פתוחה תמיד
 של הרגשה לכולנו נתן בוץ.
 ראובן שאומרים. כמו עמך,

 נו, אחר. משהו היה ברקת
 שגריר היה כבר הוא מילא,
 היה לא אז.הוא מקום, באיזה

0׳

 יצאה שיער, המחזמר של הישראלית בגירסה הראשי התפקיד את ששיחקה (מימין)נו מיכל
 בהצגה הופעה חוזה על שם הוחתמה לניריורק, היה חסיד איש להקת עם בזמנו

 עוזרת־הבמאי תפקיד את עצמה על קיבלה חודש, של לחופשת־מולדת לארץ לאחרונה באה אמריקאית,
 יוס־ לכבוד מסיבת־הפתעה ההצגה שחקני לה ערכו השבוע הכוכבים. פורחים בלילה בהצגת ליטאי, לדני

בן־מלך. ואיציק גל דובי ויינשטוק, ברייני השחקנים :לימין משמאל בהצגה. עבודתה וסיום 23ה־ הולדתה

להת צריכים היינו דבר. אותו
 היה זה בינינו, אך, אליו, רגל

 הנוכחי הבום על אפשרי...״
 אין ישעיהו, ישראד שלו,

 רק דיעה. לחוות מוכן ציגלר
 עממי ״הוא :לומר הסכים זאת

נעי בצורה אלינו ומתייחס
מה.״

שיג כל-כך הלא שמו 9
 כך דן של סיפרו של רתי

 יוצר זיין, שם לא אמוץ,
ה בחנויות מצחיקים קוריוזים

הש עמד למשל, כך, ספרים.
לב כדי ספרים בחנות דן בוע
ל המכירה. הולכת איך דוק

צעי גימנזיסטית נכנסה חנות
 ממבול כנראה שהושפעה רה

 על לדעת שרצית מה כל ספרי
 את מהמוכר וביקשה המין,
 ואילו תזיין. על הכל הספר
 בתל־ לשק״ם שנכנסה חיילת
 את מהמוכרת וביקשה אביב

הות בן־אמוץ, דן של סיפרו
 במבול המוכרת על-ידי קפה

 מחזיקים לא ״אנחנו צעקות:
 ״אבל !״אצלנו כאלה דברים

 ״זה החיילת, שאלה ״1 למה
 זה אנטי-צה״ל, ספר לא הרי
 ״לא מלחמה.״ פצוע על ספר

 ״שמות המוכרת, השיבה חשוב,״
 בשום נכניס לא אנחנו כאלה
לחנות!״ אופן

 ישראלי^-זוכה ■כל לא 9
 הוא הלא עלי, שמוחמד לכך

 יפנה המפורסם, קלי קסיוס
 אחד ישראלי בבקשה. אליו

רו היה זכה, אכן כי שהאמין
יחז ועורד־הדין החשבון אה

ה היו״ר סגן פלומין, קאל
הבינלאו הפדרציה של עולמי

 ו־ ליברלים צעירים של מית
מוש בעת זה היה רדיקאלים.

מזכי של שעבר, בשבוע בה,
 כאשר בבריסל, הפדרציה, רות

למזכי וחבריו פלומין בפני
 בקשתו להתברר עמדה רות
 כחבר להתקבל עלי מוחמד של

 התגלה לאכזבתם, בפדרציה.
 כסטודנט בסך־הכל, דנן, עלי

 את לצרף שביקש פאקיסטני,
לפדרציה. ארצו

 לשעבר הרדיו, איש 9■
 את שעזב כן־יעקב, ורדי

ו רכושו את מכר עבודתו,
 באוניברסיטה, ללימודים נרשם
 בלישכת־הק- במילואים משרת

 מה זמן לפני לעיתונות. שר
 קורס־ לעבור בקשה ורדי הגיש

 אושרה שעבר בשבוע צניחה.
 שריר, קרע צנח, ורדי הבקשה,

 תל־השד בבית־החולים אושפז
מר.

 למלחין נגרמה הפתעה 9
 תיאו־ מיקיס הגולה היווני

 בארץ. עתה המופיע דורקיס
 ביום שנערך בקונצרט זה היה

 למקום בבאר־שבע. החמישי
 ש־ לא־קרואה אורחת הופיעה
ה ומלוויו המלחין את שימחה
 שחו־ יפהפיה האורחת, יוונים.

 ג׳ורג׳יה, בשם רת-שיער
 כדי מיוון במיוחד לארץ באה

 תיאודו־ של למוסיקה להאזין
שם. האסורה רקיס

השבוע פסוקי
מתתיהו (מיל.) אלוף •

 :הלובי המטוס הפלת על פלד,
לב בניגוד באוויר, ״ריבונות

 לקיים ניתן נערה- של תוליה
נפגעה.״ שהיא לאחר גם

רו שלום העיתונאי •
לימד המטוס ״אסון נ זנפלד

 קו להתקין העת הגיעה כי נו׳
עצמנו.״ לבין בינינו אדום




