
כ״גייזגג ג,־: במחתרת שצולמה התמונה
 דבריו. את נושא שהוא בשעה נראה התביעה, כעד שהוזמן בן־גוריון, דויד הזה. העולם

קרוב דגני. עמוס ח״ב אחר, נאשם על־ידי המוסתר פרס, שמעון ש? ראשו נראה לידו

 יחיאל השופט : משמאל בן־ישראל. גדעון ח״כ הנאשם השולחן, על רכון נראה למצלמה,
 המזכיר של עד אהיה לא ״אני כספי. מיכאל הנאשמים סניגור מימין: שני דובדבני.

 אותו!״■ פוסל ״אני באולם. שנכח ברקת, ראובן מפא״י מזכיר לעבר בן־גוריון רעס הזה,״
שפירא. יעקוב התביעה, פרקליט לבין פרס שמעון בין חריף דו־שיח התפתח המשפט בעת

אנשים ה מ ת ״ פ כ ד■?•״ אי
 יקרה מה בחוג־בית אשכול לוי כשנשאל

 האוכלוסיד. כאשר שנים, עשורי כמה בעוד
 לשואל: ענה תתרבה, בישראל הערבית

 נוגע זר, מה באידיש), (צעיר, ״יונגרמען
 לשואל 6 אז!״ אהיה לא כבר אני לי?

 כבר יתפטר ״מתי לדעת שביקש אחר,
 ״אם השיב: ישראל?״ של הזקן המישטר

 באותה • אתפטר.״ לא אני אלי, הכוונה
 הרע? לשון ״חוק אשכול: אמר הזדמנות

 החוק מה בדיוק יודע לא אני הרע? לשון
 כרגע.״ מתנגד מתנגד, אני אך אומר, הזה

 לחוק _ מתנגד הוא למה הבינו לא מאזיניו
 הבהיר לא אשכול לבטלו. לדרישה או עצמו
 המרצה, הזמין אחר בחוג־בית 9 זאת.
 שישאלו מאזיניו את .בן־גוריון, דויד

 כל זמן לי יש תשאלו, ״תשאלו, שאלות.
פגישה.״ לי יש בבוקר בשש כי הלילה,

 מפא״י, של בבית־הדין משפטו בשעת •
 חבר הוא כי רפ״י של הישיש מנהיגה אמר

 העיר: ,59ל־ לו כשתיקנו שנים. 95 מפא״י
 שנים.״ 95 גם חבר־המפלגה להיות מקווה ״אני

 שמשון יעקוב התביעה, כשפרקליט 9
 את לבית־המשפט כמוצגים הגיש שפירא,
 השונים, בעתונים שפורסמו רפ״י מודעות

 אתה הזה העולם ״ואת בן־גוריון: שאל
 לידו, שישב פרס, שמעון מכנים?״ לא

 מודעות נותנת לא ״רפ״י לו: הסביר
 רפ״י מנהיג כשיצא * הזה!״ לוזעולס
 שם הירקון, ברחוב מפא״י מרכז מבניין
 שומת צלם. מולו הופיע המשפט, מתנהל
 מסביב, הקהל את להרחיק התכונן הראש

 בך אך הצילום, מלאכת על להקל כדי
 שאל עושה?״ אתה ״מה זאת. מנע גוריון

 צלם שזה רואה לא ״אתה שומר־ראשו, את
• הזה?״ העולם  שחד ,למכוניתו כשניגש י

 המשטרתי בדו״ח הבחין המדרכה, על תה
ה המאורע אולי זה היה אליה. שהוצמד

 שביקש הנהג, השבוע. באירועי ביותר סמלי
 כי והסביר דו״ח לרשום לא מהשוטרת

 ״או נענה: בן־גוריון, של מכוניתו זוהי
 לי?״ איכפת מה מהמפלגה. לא אני מה?
 מפלגת המכונית: בעלת תשלם הקנס את

ארץ־ישראל. פועלי
★ ★ ★

א ״אני ״ מחניד! ל
 סורקים מרדכי כפר־סבא עיריית ראש

 שהוא. סוג מכל פולחן־אישיות נגד הוא
 בחדר מזה, חוץ השבוע. אמר הוא כך

 אחת תמונות: שלוש אליו ניבטות עבודתו
 שניה בכתב־ידו, הקדשה עם בן־גוריון, של
 בן־ עם סורקים של ושלישית סורקים של

ושלי.״ בן־גוריון ״של כלשונו: או גוריון,
המשיך שיטרית בכור המשטרה שר #

 הושטת־ מאותה נפגע להיות השבוע גם
 הסביר ^ן־גוריון. של מצדו נענתה שלא יד

 מגיע כשאדם הפרשה. בגלל ״הכל השר:
 ולא בראש, משהו לו נכנס שמונים, לגיל
 הקימו זה בגלל בבולדוזר. אפילו משם יוצא

 מד, בן־גוריון. רפ״י? זד, מה רפ״י. את
 יישאר? מי שם? יהיה לא הוא אם יהיה

 הוא גם אבל — חכם בחור פרם שמעון
 אוטו כמו משונים דברים להגיד מתחיל

 יעזור לא אלמוגי יוסף וגם פועל. לכל
 שיטרית: אמר דיין משה על 9 כלום."
 אלה. עם ולא אלה עם לא בחיי! ״חכם,

 ואמרתי: שנים כמה לפני דיין את ראיתי אני
 דיין הרי לך: אגיד למה? חכם. בחור זה

 מספר לא הוא למה שלנו. הצבא ראש היה
 אומר הוא למה הפרשה? בעניין היד, מר,

 אני שכח? מי שכח, מה הכל? שכח שהוא
 של הבר־מצווה היתד, אימתי שוכח הייתי

 וגמרנו.״ ששכח אומר חכם, דיין אבל שלי? הבן
 לביא, צבי בירושלים, מעריב כתב 9

לא הרע. לשון מחוק להיפגע כבר הספיק

 הפחד מן אלא עצמו, החוק מן בדיוק
 לפני אחראיים. עורכים בקרב הטיל שהוא
 היה בה בתקרית, לביא נכח ספורים ימים

שנח ,ממשרד־ר,משפטים בכיר פקיד מעורב
 חוקי־ד,תנועה. על בעבירה שוטר על־ידי שד
 בבטחון, לביא על־ידי שזוהה הפקיד, בין

 שנהפכו ודברים, דין התפתחו השוטר, לבין
 הממושקף הכתב קלה. לתיגרה מהר חיש
 העביר וזהיר, כאחראי הידוע ד,צהרון, של
השג • נגנזה. היא למערכת. הידיעה את
 לעצמו שיער לא פאולס דולף הגרמני ריר

בירו בית־הנשיא ליד נגדו, המפגינים שבין
 אחד של בת שהיא צעירה תימצא שלים,

 היתד, מולדתו. המערבית, מגרמניה ממכריו
שהת שבגרמניה, מיינץ עיריית ראש בת זו

 י• לבתיעמי. שמה את והמירה גיירה
 ברנשטיין, משה הצייר היה אחר מפגין
 נושא על מכחולו מפרי ציור בידיו שנשא

 על־ ניקרע הציור תלוי. יהודי — השואה
• מכות. חטף ובעליו שוטר, ידי  מי י

עבדקן, זקן היה השוטרים על מוראו שהטיל

 בספר קרא הנשיא, בית ליד בחצר שניצב
 זה היה לרעה. בו נגעו לא הם תהילים.

 ״רב בכינוי שידוע מי לוין, אריה הרב
 נגד המחתרת מלחמת מתקופת האסירים״
הבריטים.

★ ★ ★

בולמ!״ את שרימה ״האיש
 לתל־אביב. גם טוב לחיפה, שטוב מה

 על־ידי שנתמנתה ציבורית ועדה עובדה:
המ נמיר, מרדכי חל־אביב, עיריית ראש
 בעיר עירוני תיאטרון הקמת על ליצה

 להקציב נוספת: המלצה הראשונה. העברית
 שנים־עשר בן מיגרש המיועד לתיאטרון

 ברור לא עדיין מישכנו. לבניית דונאם,
 בו. יזכה הקיימים מהתיאטרונים איזה

 הקאמרי, שהתיאסרזן הצעה, צצה בינתיים
לתי ייהפך מוגבר ובכוח אוהל, את יבלע

 את להפוך נוספת, הצעה העירוני. אטרון
בהתנג ניתקלה לעירוני, העונות תיאטרון

 • אלוני. נסים ,תהעונו במאי של דותו
 הקאמרי שהתיאטרון הצעה, צצה בינתיים
 התיאטרון מבמת ממירצם חלק להפנות

 בנאי׳ יוסי הבחירות. תעמולת אל
 שרימה כ״האיש רביזור במודעות שתואר

 אבנר עמיתו עם יחד יופיע, כולם״, את
 • רפ״י. של תעמולה במסעי חזקיהו,

 אף יופיע טופול, חיים אחר, שחקן
 של המפורסמת בדמותו רפ״י, בשירות הוא

 נהג בעבר כי יסביר הוא שבאתי. סאלח
 יתן הפעם אך ביחד, כולם עבור להצביע

 את שינה לא זה כל • לרפ״י. רק קולו
 מחות־ וישינסקי, שלמה השחקן של דעתו

באשכול. בתמיכתו איתן שנשאר את״א, מי

★ ★ ★
׳103 השבוע ?
 ״יש אשכול: לוי הממשלה ראש •

 אבל ההיסטוריה, את מקפיץ שאחד תקופות
אחר.״ היה לא הוא שלולא בטוח לא

זאכען.״ ״אלטע הפרשה: על הנ״ל, 9
 ״הסוציאליזם לביב: יגאל העתונאי 6

 ההפסדים הלאמת פירושו: מפא״י בנוסח
הקאפיטליסטים.״ של

 על שיטרית, בבור שר־המשטרה •
 לא — לוחץ ״רוצה לחיצת־ידיים: נוהגי
לוחץ.״ לא רוצה,
 וייל: אליעזר העתונאי־הסופר •

 שיחה לקשור לא אלה בימים אני ״מעדיף
 על להגן אצטרך שלא כדי ישראל, על

בה.״ הנעשה
בן־גוריון למכונית דו״ח הדביקה השוטרת

תשלם ספא״י

־יל

יין
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