
 מעוררות הן כי וטען דית,
בר טען נוהג,״ ״בגין גיחוך.

המ צפרדע אותה ״כמו עם׳
ה את ומרימה לאורווה גיעה
 פרסה, לה שיפרזלו כדי רגל

מת לא בכלל כבר באמריקה
!״לבגין ייחסים

 שר־המישט- שהיה מי !11!
 תקף הילל, שלמה ח״כ רה,
 כך על בגין, את בחריפות אף

הלוואה מהאמריקאים שביקש

 גלנטריה בחנות שותף טרומן
 ,פון,יעקוב בשם יהודי עם

 את פשטו השניים במיסורי.
 כסף חייב נשאר וטרומן הרגל,

עס של מישלחת ליעקובסון.
 יע- את איתרה יהודיים קנים

 הנשיא אל טילפן וזה קובסון,
 על ויתור ״תמורת לו: ואמר
 ממך מבקש אני שלך, החוב

 טרומן וייצמן.״ עם להיפגש
לשב־ הצליח ווייצמן הסכים,

 מיפלגת יושב־ראש את לראות תמהו רביםבוס שניה
 פניו מקבלי בין פרס, שימעון העבודה,

 פרס מחוץ־לארץ. זה של שובו עם בגין מנחם הממשלה ראש של
 סוניה, לרעייתו, אלא לבגין ממתין אינו הוא כי להסביר מיהר
 עתה המתגוררת ציקי בתה אצל שהתה שם בבוסטון, מביקור ששבה

לשימעון. רווח מהמטוס, פרס סונית ירדה כאשר ואומנם, באמריקה.

 הישווה הילל מענק. במקום
ה הבדיחות לאחת זה מעשה*
 הוא שגיבורה ביותר, עתיקות

 של גירסתו לפי פולני. קצין
 בגין של הזה ״הצעד :הילל

ש רוסי, קצין אותו לי מזכיר
 ששתה ואחרי בבאר, בילה
 לקח וודקה, של גדולה כמות
 רוסיה יצאנית מהבאר עימו
 בבוקר לחדרה. עימה והלך
להתל והתחיל התעורר, הוא
 ׳מה, אותה: שאלה הזונה בש.
 לה אמר ד הולך כבר אתה

מח ׳התפקיד :הרוסי הקצין
 שאלה ?״׳ הכסף עם ׳ומה ייב.׳

 פעם אף רוסי ׳קצין הזונה.
 השיב מנשים,׳ כסף לוקח לא
הקצין.״ לה

יש שגריר שהיה מי 11
 חבר וקודם־לכן באנגליה ראל

 של הבלתי־רשמית המישלחת
 האומות לאירגון המדיגה־בדרך

 (״מייקל״) מיכאל המאוחדות,
 שעבר בשבוע רואיין קומיי,

ש מני, ממני בתוכנית־הרדיו
ב הכ״ט יום לקראת תשודר

ה כי סיפר קומיי נובמבר.
טרו* הארי האמריקאי נשיא

כ בנגב להכיר רצה לא מן *
 והלובי ממדינת-ישראל, חלק

 הפעיל וד,ארצישראלי היהודי
הש בין כבדים. לחצים עליו

 גם לארצוודהברית הגיע אר
ה נשיאה אחר־כך שהיה מי

ה־ מדינת־ישראל של ראשון
 וביקש וייצמן, חיים ד״ר

סי טרומן טרומן. עם להיפגש
 כבר לי ״נמאס ואמר: רב,

 היהודים כל של מהנידנודים
 לאו״ם המישלחת חברי האלה.״

 שמישהו עד עצות, אובדי היו
היה ׳30דד בשנות כי גילה

 בידי הנגב את להשאיר נעו
 מני הגיב מדינת־ישראל.״

 קומיי: של סיפורו על פאר
 של בחובות מבין. אני ״עכשיו
 זוהי, הנגב.״ את קנינו טרומן

ה לסיפור חדשה גירסה אגב,
מכבר. זה ידוע
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צי (״מוטקה״) מרדכי הון,

תצ המדינה כי הודיע פורי,
מיל 60כ־ בנגב להשקיע טרך

 פינוי בעיקבות לירות יארד
 שר-הדתות אליו פנה סיני,

 ואמר אבו־חצירא אהרון
צרי שאנחנו חושב ״אני לו:
להס המצרים את לשכנע כים
 מהר, הפינוי את שנבצע כים
 הוא הבאה בשנה השנה. עוד

יקר.״ יותר הרבה יהיה
 שהשתת- האצ״ל, אנשי !■
 בכנס האחרון החמישי ביום

 התרבות בהיכל שנערך אצ״ל,
ו מאוכזבים, יצאו בתל־אביב

 על- שבויימה העצרת, כי טענו
שיט היתה כנאי, יוסי ידי

חשו פרקים על ופסחה תית
ה בין האירגון. בתולדות בים

 ראש- יועץ גם היה מתלוננים
 עיתונות, לענייני הממשלה
 נקדימון, (״נקדי״) שלמה

 ש־ על־כך בעיקר שהתמרמר
 לא והסיזון אלטלנה פרשות
 ל- אולם במסכת. כלל הוזכרו

לש דווקא סיבה היתד, נקדימון
ש מיוחד בדוכן־מכירה מוח.
 נמכרו התרבות בהיכל הוצב
סיפ של עותקים נדססז יותר

אלטלנה. רו,
 משה שר-החוץ של בנו 9!

 אהוד נהלל תושב דיין,
בהת ממשיך דיין, (״אודי״)

אביו. של מדיניותו על קפותיו

 שלחה לגו, בדנמרק, הגדול צעצועי־תילדים מיפעל של יחסי־הציבור מחלקת *11411||יצחק
 בתמונה לפירסומם. להשתמש רשאים הם שבה תמונה בעולם סניפיה לבל 1 #1111

 בעיר הלגו״, ב״ארץ לגו ממיפעל יוצאים כשהם חברי״כנסת, וכמה שמיר יצחק הכנסת יושב־ראש נראים
 כחודש לפני ביקרה שבדנמרק בעת צולמה התמונה לגו. של שי שקיות כשבידיהם שבדנמרק, בילונד

 מימין נראים, בתמונה הלגו״. ב״ארץ לביקור גם קפצה אשר שמיר, של בראשותו הכנסת של מישלחת
 ציר תבורי, אלי קרחת) (עם לידו ;לגו של קצין־העיתונות אמבק״מדסן, פיטר המזוקן :לשמאל
 מציץ גבו שמאחרי שמיר יצחק הכנסת יושב״ראש מלע״ם, כהן יגאל ח״ב בדנמרק, בשגרירות ישראל

רייכרט. גדעון למישלחת, שנילווה אחרונות ידיעות וכתב שחל, משה בכנסת, המערך סיעת יושב״ראש

 שלי ״אבא הצעיר: דיין אמר
 מילחמות הרבה די כבר גרם

ה המילחמד, אבל שלו. בחיים
 שהוא הראשונה תהיה באה

 שלו, הטיפשות ביגלל יגרום
להילחם.״ הרצון ביגלל ולא

 מרדכי (ש״י) ח״כ •
פוצים ״רק :וירשוכסקי

 ש- לחשוב יכולים ושוואנצים
לאו ערך היא זקיפות־קומה

מי.״
גלאי, בנימין הסופר •

״השאה :הפרסי השאה על
החש־בראש.״

 הענקת טכס בעת נפגש (מימין), בארץ שטרן המערב־גרמני השבועון צלםטר שבתאי
בניו־ הילטון במלון שנערך בגין, מנחם לראש״הממשלה האדם מישפחת פרס

 נקדימון. (״נקדי׳:) ושלמה פתיר דן לעיתונות הממשלה ראש יועצי שלו, ישראליים ידידים שני עם יורק,
 של רעייתו ועם טל), לוחץ ידו (שאת גורבאל אשרף מצריים, שגריר לפני טל את הציגו השניים
 שערוריית קורבן היתה גורבאל הגברת כי רגע באותו נזכר טל בתמונה. משמאל הנראית גורבאל

 לפרשה שגרמה בארוחת״ערב, התייחס אשר גורדון, המילטון קארטר, הנשיא של עוזרו של הפירמידות
שלה." הפיראמידות בזוג לנגוע רוצה ״הייתי :בגילופין ואמר השגריר, אשת של למחשופה בינלאומית,

215117 הזה העולם


