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 מרומם, במצב־רוח היד. כן־גוריון דויד

 כתב־החוץ את לראיון השבוע קיבל כאשר
 קמפסקי אורליך האנס הנודע, הגרמני

ב דוגל אינו כי מייד הכריז הוא ).42(
 הבנים ושיני בוסר אכלו ״אבות סיסמה

 יודע הוא אם הגרמני את ושאל תקהינה״,
 ענה כאשר נדהם בן־גוריון הפסוק. מקור את

 נוצרי?״ אינך האם ״מה, בשלילה. העתונאי
ב פישפש ממקומו, קפץ בתרעומת, שאל
מ אדיר. גרמני תנ״ך כשבידו וחזר ארון
 יחזקאל, ספר את פתח רגע, להסס בלי

 מכן לאחר י״ח. בפרק הפסוק על הצביע
 בהמשך # הגרמני. התירגום על התווכח
 סין של בשבחה בן־גוריון הפליג השיחה

 ״הייתי לבקר. משתוקק הוא בה העממית,
 אמר, אותי,״ שהזמין נפאל, מלך אצל מבקר
 אותי שתגניב בתנאי רק לו: אמרתי ״אבל
 מעטים ימים ש, סין!״ לתוך לגבול מעבר
 עכר־ גמאל אצל קמפסקי נתקבל כן לפני

 כשהוא בביתו, אותו שקיבל אל״נאצר,
 בין כחול. וסוודר מרופטים מכנסיים לבוש
 אדל■ ואלטר על לדעתו אותו שאל השאר

 כי המערב־גרמני קמפסקי כשענה בריכט.
 השיב ערמומי״, ״שועל הוא אולבריכט

 אבל כן, ״אה, היסוס: בלי המצרי הנשיא
"כזה להיות צריך הוא . .  לקמפסקי • .

 הכריז כאשר מעניינת. הצעה היתד, עצמו
 הגדול, האנטי־גרמני בנאומו עבד־אל־נאצר,

ל בון שנתנה העזרה על מצפצף הוא כי
ה באבו־סימבל, העתיק המיקדש העברת

 יכולים ״הגרמנים וכי מוצף, להיות עומד
 בו קמפסקי השיב המיקדש!״, את לקחת

 הוא: הציע אותו!״ נקח לא? ״למה במקום:
 מינכן, מולדתו, לעיר המיקדש את להעביר
למצ הגרמני לסיוע־הפיתוח מצבה ולהפכו

 השבוע זכה נעימה להפתעה # ריים.
 ד״ר בתל־אביב, המחוזי בית־המשפט שופט

 שר־ של ללשכתו שהוזמן קיסטר, יצחק
כ המשפטים סף, ד  השופט, בירושלים. יו

 כי התבשר אישות, בדיני כמומחה המוכר
 במקום העליון, בית־המשפט לשופט מונה

 אולשן, יצחק של פרישתו עם שהתפנה
 המליץ מי יודע ״אינני בית־המשפט. נשיא

 ״בכל מכן, לאחר קיסטר הודה מינויי,״ על
 הפעם לי וזו בספיישל, לפגישה נסעתי זאת

מו בנסיעת לבירה נוסע שאני הראשונה
 למפקד נגרמה אי־נעימות • מיוחדת.״ נית

 יקנו, י?ןקכ ניצב תל־אביב, מחוז משטרת
 ופצעה רגל בהולך פגעה שמכוניתו שעה

 גבה מקום בקירבת שעבר שוטר אותו.
 • מפקדו. בפני כך על התנצל עדויות,

 כלל מכוניתו. מעידה אדם של מעמדו על
 דיין. משה ח״כ לגבי כנכון נתברר זה

 במכונית נהג החקלאות כשר כהונתו בעת
 למעמדו בהתאם ועתה, ,63 מדגם שברומז
 השבוע .55 בפליינזוט נוהג הוא הנוכחי,
 למנוע כדי בתל־אביב, לזגג־מכוניות הכניסה

 לאשתו, משם טלפן הגשמים, מי דליפת את
במכו אותו הסיעה מיד, שבאה דיין, רות
 הודיע למחרת .64 פולקסואנן הפרסית: ניתה
 הצמרת בלשכת לכהן מסרב הוא כי דיין
 ראש לתומכי רוב ישנו שבה מפא״י, של

 המפלגה, מזכיר אשכול. לוי הממשלה
 ״אין בחיוך: כך על הגיב כדקת, ראוכן

 לכהן מישהו לאלץ צבאית משטרה לנו
פרנ ידידיה הרב + מסויים.״ בתפקיד

 תל־אביב, של השכונות כרב המוכר קל,
 גיבורי על ספר בכתיבת לאחרונה עוסק

 שיקרא בספר, כי התברר השבוע ישראל.
 נחלניק, לאורי פרק יוקדש האומה, צדיקי
 בימי הנאצים על־ידי שנרצח פולני יהודי

 ידוע היה ואשר השנייה, העולם מלחמת
 • וארשה. של התחתון העולם ממלכי כאחד

 עסקני השבוע בילו עברו ימים של באווירה
 שנערכה היובל במסיבת הליברלים, פלגי שני

 הליברלית המפלגה מזכיר תמיר, ליוסף
ה כמזכיר לכהן הממשיך תמיר, לשעבר.

למסי הזמין חרות, עם במערך הדוגל פלג
 של לשפע מצידם זכה יריביו, את בה

 הפילוג את יזכיר אחד שאף מבלי ברכות,
הנוכחית. היריבות ואת הטרי

★ ★ ★

ת יש רס■!׳ צדו
 קלטי, אגנם הבינלאומית, לאתלטית

ה אירעה ווינגנו, במכון להתעמלות מורה
 אחת את הרימה היא תאונת־עבודה. שבוע

 הוכרעה תרגיל, הדגמת לצורך מתלמידותיה,
 שבר קיבלה קילוגרמים, 64 משקלה, על־ידי

ה שחקן # לבית־חולים. מיד והועברה
הס כלמונדו, פדל ז׳אן הצרפתי, קולנוע

 שונים. במראות בסרטיו להופיע כבר פיק
מת בלבוש כומר, בתלבושת השאר, בין

תח הוסיף החודש אביר. ובמחלצות אגרף
בהונג־קונג, שהצטלם שעה חדשה, פושת

 בסין. סיני של תלאותיו החדש סרטו בשביל
ל כדי זוהר, לנערת מחופש הופיע הוא

 אמר דבר,״ לו חסר ״לא מרודפיו. הימלט
סנטי לכמה ״פרט בהסרטה, החוזים אחד

ק מטרים  • תמונה).״ (ראה החזה ף *י
 תשבוק השבוע איננו. באמת איננו שקספיר
 תירש מקומה ואת חי, לכל חיים הקומדיה

אפי של בניצוחו עמים שירי של תוכנית

בלמונדו
בחזה פגם

 אריק החאמם, במת על בה, יופיעו נצר.
ב בר ושמעון באידיש, בשירים לביא
 הפסידו ישראל אזרחי • רומניים. שירים
 טל כנר במחזמר לחזות הזדמנות בנתיים

גיו בברודביי. גדולה להצלחה הזוכה הגג,
 לבדו, להסתכן רצה שלא גודיק, רא

התי בהפקה. עמו להשתתף להבימה הציע
 לבטל הסכים גודיק כי אם סירב, אטרון
 הבימה, הנהלת נגד בזמנו שהגיש תביעה

 האולם את נטלה עמו, חוזה שהפרה על
 הוא עת. בטרם הנאווה גבירתי הוצגה בו
פריד שרגא הבימה ששחקן הסכים גם

 בכיסו כי אם הראשי, בתפקיד ישחק מן,
הכתו הבטחתו נמצאת צור בומגון של
 לו. שמור זה תפקיד כי גודיק של בה
בסירובה. נשארה הבימה לשווא, היה הכל אך

★ ★ ★

קי ע פסו שבו ה
 ד׳׳ר המערב-גרמני, השליח •

 בירושלים ״חיי־הלילה :בירנבאן• קורט
 סוערים אך בברלין, מאשר יותר שקטים

הוואתיקן.״ קריית של הלילה מחיי יותר
 שאיפת־ הוא ״השלום : אבן אבא •
ל בלעדי תנאי אינו אך ישראל, של אמת

קיומה.״
 העתונות מועצת יו״ר שרף, זאב •

 הממשלה: ראש ליועץ שהתמנה לשעבר,
 בהכנעה ומקבל ממושמע, בארץ ״הציבור
 סובל היה לא יותר גאה שציבור תופעות
אותן.״

״תיאו ספרו: נושא על אשד, חגי •
 לפני שחלו והסתלפויות, שיבושים של רם

 מיספר ואשר צה״ל, ממחלקות באחת שנים
האצב מיספר על עלה לא בהם המעורבים

שתיים.״ או אחת יד כף של עות
הלי המפלגה מזכיר תמיר, יוסף •

 שואף ״הוא התחבורה: שר על ברלית,
 בעידן במכונית הנהיגה עידן את להמיר

חמורים.״ על הרכיבה
ה על ישורון, אבות המשורר •
 ביחס כי מאמין ״אני ישראל: לערביי יחס
 ו־ חשדן גם להפוך אפשר וגלוי־לב חם

אמון.״ לרוחש חורש־מזימות
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