
אנשים
גרוע נאו□ . לאדי

 אופי". (״שייקה״) שי הופיע כאשר
 במועדון ורב־המרץ, הצנום הפנטומימה אמן

 הצלה־ ללא אמנותו על להגן וניסה מילוא
 ששייקה ״אפשר : הנאספים אהד העיר יתירה,

 גרוע.״ נואם הוא אבז טוב׳ פנטומימן
בהחלט.״ אתך !מסכים אני : שייקר, השיב

 עיריית־ חבר התגלה יותר טוב כנואם
 שמס יוסטוס הצ׳כי הכלכלן תל־אביב,

 בשיטתו העברית הלשון כבוד מפני שבחר
 (״מויש״) משה ראש־שירותי־המודיעין של

הש בשיחותיו לפרלמן בדומה :פרלמן
 קורא שעברה, בשנה צר,״ל לחיילי בועיות

 הנייר, מעל העבריים נאומיו את שלום גס
לטיניות. באותיות כתובים הם עליו
 המנהל לטיניות לאותיות כלל נזקק לא

 הורו־ דוד הממלצתי הבנק של המיועד
 הכתיב בשטח גדול חידוש שחידש ביץ,
 הוסיף ישראל, כלכלת בספרו המלא העברי

 כתיב של דוגמה לשמות־הארצות. אלפ״ים
גרמאגיה. איטאליה, :הורוביץ

 הבריטי הגנרל הפעיל כבד תותח־ביקורת
 זמן לפני שביקר הורוקם, כריאן פיר

 צה״ל. של מעוצמתו התפעל בישראל, מה
ברי צבא קציני לפני בהשוואה הוא אמר
 זמננו של הבריטי ״החייל :גבוהים טיים
 שנות־ את בילה שהוא מפני רכרוכי, הינו
שימלת״אימו.״ בצל הראשונות חייו

 פוב שחקן־ד,קולנוע התגלה אמיץ כאיש
הבול העיניים העגול, הפרצוף בעל הופ׳

 החודש פירסם כאשר הקומי, והכשרון טות
 מגיבורי אחד שהוא גילה זכרונותיו, את

ה ״באחד :הופ סיפר מלחמת״קוריאה.
 חיל״הגחיתה אנשי את לשעשע הוזמנתי ימים

 לוונסאן. שיפלשו לאחר מיד האמריקאי,
 החוף על עליתי בסירת״מנוע, לשם הגעתי

 דקית עשרים כעבור שומם. אותו ומצאתי
 ונעצו גבוהים קצינים כמה למקום הגיעו

 שהפלישה התברר : מלאות״תמהון עינים בי
 שנעזבה לוונסאן נכנסתי ואני התעכבה,

הצבא.״ לפני עוד יריה׳ ללא האויב ידי על
מטבח לסופרת

בברי שגריר״ישראל גילה מעניינת תגלית
 שבועיים לפני שעבר אילת, אליהו טניה,

לונ בשדירת״המיליונרים, החדש למשכנו
 חדר־ לאח שמעל המראה :התגלית דון.

לח ממקומה, מוסטת להיות יכולה עבודתו
רחב־ידיים. גן פני על הנשקף חלון שוף

 הילדים עיתון עובדי גילו אחרת תגלית
ן בעורכם מצאו הם : שלנו חארץ מי י נ  ב

 אופי קווי הממושקף, הסופר־הפסל תמוז,
 הארץ, עורך של לאלה דומים והתנהגות
 :חדש חיבה שם לו קבעו שוקן, גרשום

שמו. שוקן

 לי ״יש : בניו״יורק שנערכה הרצאה בעת
 העניבה מן ולהיפטר המזרח אל לשוב השק
 מחשבה כל להחניק מסוגלות העניבות שלי.

בהירה.״
הסופרת יוטאנג, של למקצוע חברתו
אקס (אוריינט אגאתד! האנגלית הבלשית

 מיוחדת למסקנה הגיעה כריסטי, פרס)
 ספר לתיכנון ביותר הטוב המקום : במינה

המטבח. הוא חדש

קצרה רת1תספ לשד.
 ברית־ שגריר זרה בתוצרת רצה לא

 וואסיליי־ ניקולאי בישראל המועצות
ץ י  על לוותר שהחליט אכראמוב, ב

ברחובות הופיע שלו, החדיש השברוליט
 ומפוארת שחורה זיס במכונית רמת־גן
במינה היחידיה — סובייטית מתוצרת

בארץ.
 האוניברסיטה אדמיניסטראטור משנתבקש

 לצנע סימן לקבוע אלן, יאיר העברית,
האוני : הולם סימן מצא במוסדו, השורר

 היחיד הגדול הציבורי המוסד היא ברסיטה
פרטית. מכונית לו שאין בארץ

 מגרש" את החליף האימונים במגרש
 הכדורסלן שניאול, אפרהם הכדורסל

לפרוש שהוכרח ישראל, של אחד מספר
 לצאת עליו, האהוב הספורט מן זמנית
חיל־המילואים. במסגרת לקורס

 שרת, במשה התגלתה צבאית התנהגות
 הסיבה את הירושלמי ספרו שהסביר לאחר

: ראש״הממשלה

ט ר ו פ ס
ד1ע רא דני

 היה ראנד היוהניסבורגי הדשא איצטד
 בו שהתרחשו מחזות לשלושה עד השבוע

 (״וילד,למינה״) דני של הופעתו : אחת בעת
 ימש־ עזים, מטרות שהתיז שבר־ענן קיי,
ישראל־דרום־אפריקה. כדורגל הק

 התר השיער אדום האמריקאי הקומיקאי
 לקבל לסרב יכול היה לא אפריקה, בדרום

 שהפה המשחק את מטריתו חסות תחת
הג העיר לתושבי עיקרית נקודת־משיכה

*. והגבוהה דולה
 איחל השחקנים, 22 ידי את לחץ הוא
אנג : שפות בשתי הקבוצות, לשתי נצחון

ואידיש. לית
 שר־־ עם נפסקה הגדושה הבדוח מנת אך

 רציני אופי היה להתמודדות קת־הפתיחה.
שבו כמר, משך היריבים. שני לגבי למדי
 משחק, בשום הישראלים נוצחו לא עות,

 נפגשו עמן הקבוצות שרמת ברור היה אך
 בינונית כדורגל קבוצת של זו על עלתה לא

 לקבוע שעמד המשחק בישראל. א' מליגה
 היד, בתכנית. כאחרון נשאר ממי חזק מי
 ׳ הספרינגבוקם נבחרת נגד משחק זה

 ד,מסיגל האחרון הקרב זה היה שלגביה
כבודם. את להציל

 ויכוחים היו הישראלי הכדורגל בתולדות
 אך ההרכב. שאלת על למכביר ושערוריות

שוער :תמיד בטוח היה אחד אדם לפחות
הים. פני מעל מטרים 2000 *

חודורוב. יעקב
 : לשאלה פרט ברור ההרכב היה השבוע
 הצטיין בן־דורי ז בן־דורי או חודורוב

 והבלתי המהולל מהשוער יותר בסיור
הח בית״הלוי ג׳רי המאמן אולם מעורער.

חודוריב. יהיה השוער :האחרון ברגע ליט
תי לסרט מלהידמות רחוק היה הסיום

 משוריין די היה לא חודורוב של שמו קיי.
 שהובקעו מכריעים, כדורים שני לעצור כדי

2( ראשון להפסד גרמו באשמתו׳ ב )1:
ביותר. החשוב משחק

\ביע חפה. כוס על
נט ווסט־ברומוויץ־אלביון שקבוצת בשעה

 באיצטד פרסטון •מידי האנגלי הגביע את לה
 כמה משמחה השתוללו בלונדון וומגלי
 בתל־אביב רוול בית־הקפה יושבי עשרות
השול אחד על שעמד צנוע גביע למראה
. יין. מלא כשהוא חנות,

 קפה בתי ששה בין תחרויות״בזק בסדרת
 לאחר הגדר אנשי זכו ברמת־גן שנערכה

בפתח־תקוה. ראובן קפה עם עז מאבק
 בין משחקי״כדורגל של החדשה האפנה

 למצב הגיעה עמוק׳ השתרשה בתי״הקפה
 על ויתרו אזרחיות קבוצות שחקני שכמה

 ביכרו קבוצותיהן, במשחקי השתתפותם
השני. ביתם חולצת את ללבוש

נדירה הודמנות
 שבאו קפריסין, של נבחרי״הכדורגלנים

 ר,פ״ שני לאחר לישראלים לגמול השבוע
ידעו )2:3 ; 1:3( הדשיים מלפני סדיהם

ב נבחרת לא נגדם תתחרה למעשה כי
שה ברור היה ג'. נבחרת אלא ישראל של

 לעיל) (ראה הארוך אפריקאי הדרום טיול
 השאיר לא שחקנים, של רב מספר הצריך
השניה. לנבחרת משובח הרכב

 לא גם בהרכב כי התגלה השבוע אולם
 בארץ. שנשארו השחקנים טובי כלולים יהיו

 על מאד נעלבו מהם, ששה לפחות כי
 לא החליטו האפריקאי, למסע אי״בחירתם

ב'. נבחרת באימוני להשתתף
 לדין, להעמידם אלא נותר לא להתאחדות

 בהרגשה חדשה קבוצה למגרש להעלות
 משתקי״המבהן שני גם לא״בטוחה״ביותר.

 לא חלשות מקומיות קבוצות נגד שערכה
והקהל. הצופים את שכנעו

 נדירה הזדמנות מתן היתד, היחידה הנחמה
 מולדתם, צבעי את לייצג צעירים לשחקנים

 בשם להקרא ראויים הם אם לקהל להוכיח
שחקני־העתיד.

ם הצעת ל ו ע ה ״ ״ ה ז  ה
 ישראל של ב' נבחרת להרכב

קפריסין נגד
 בוך : שוער

 מתניה. מלר, : מגינים
 רבינוביץ. קרני, שניידמסר, : רצים

 שפיגל, הוזיאס׳ טוביאש, :חלוצים
שרף. שפר,

 הסיני־ הסופר יצא קטלני מלולי בנשק
של המופתית לתספורתו לד,ת־ יוטאנג בפקינג) (רגע לין אמריקאי

ימים. עשרה כל מסתפר הוא הוא הכריז האירופי. הלבוש על קפת״מחץ

 אנגלית; סוציאליסטית .8 העבודה; שרת .7
 מקצועת .11 מכבר; ממנו יצאה האשה .9

 הסבר .15 משובח; דג .13 קירי; מדם של
 .18 מלח; לנציב הפכה אשתו •17 פשוט;
.23 ;לציון ראשון .20 ;לזלפה עשיו

 היתד, אשתו .26 כזה; הוא המוות רק
 עקרות קונות בו .27 קוסמטיקה; שרת

 בערך; ,16 בת .29 עלמה; נערה, .28 הבית;
 לאוכלו טוב .32 אליזבת; של אחותה .31

 אם כי בכוח, לא .35 הכסף; בו .34 חם;
 בשח״מת .39 נשי; לא מקצוע .37 ב...;

 העומדת הטבחית פני על .42 ובמכונית;
 ב" .45 קריאה; מלת .44 הכיריים; ליד

 ראשון גוף יוצרת תוספתו •47 פתילייה;
ונקבה. זכר עבר,

מד, .5 ידועה; נצרתית .1 :מאוזן
 .10 בחברתן; גברים כשאין נשים שתוקף

 הוא צהריים ארוחת במקום בא הוא אם
 ועל עליו .14 נערות; מרדף .12 מרזה;
 מסייע .16 להגן; הגברים חייבים הנשים

 .16 השחיינית; רוכבת עליו .18 באפייה;
 בת אשד, .21 אוהבות; נשים אין אותו

 אוסרת; שד,כנסיה הדברים מכלול .22 ימינו;
 כשסניוריטד. .24 להתיפות; לאשר, עוזר .23

 .27 הבא; בעולם בעלה .25 כן; אומרת
 בנוהג חייבות נשים גם .30 פר; היה פעם
 בד; לנסוע אוהבות נערות .31 זה; דתי
 הראשונה; המנה .35 הנישואין; עורך .33
 יוצר .39 נשים; רופא .38 עקרתו; היא .36

 טיבטית; אשד, רוכבת עליו .40 הגולם;
 ביתה על ממיטה ערבית שנערה מה .41

 באיטלקית גם .43 גבר; עם מתידדת כשהיא
 שפת על .46 נערות; חלום .44 כן; זה

פרסיץ. שושנה 49 מתוקה; עוגה .48 הים;
 .3 לאה; של עיניה טיב .2 : מאונך

 מעניין נושא .4 הראשונה; מלכת״היופי
כזה; הוא יצריה,אהבה .6 ולגברים; לנשים

 שזפו מקומות תשבץ פותרי
:ספרים בפרסי

 ,18 לוין שמריהו — מורגנשטרן ניבה )
לציון ראשון

 שלום׳ קרית — אלברשטין יהושע )
תל־אבי: ,80 המזרחי הפועל שכונת

 ,229143 — רפופורט איתמר טוראי )
צד,״ל. ,631 צבאי דאר


