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 לפחות ניגלה, סודם כי בקהל, שישבו

מהנוכחים. לחלק
המבחנות. בחינת גם באיבה מתה כך,

האי את קצת הצילה לטיס. הטובים
 שנכנסה ג׳ שנה סטודנטית המסורתי רוע

 דראמטי בקול הודיעה הירוקים, לכיתת
 השנה להתקבל שזכו המאושרים בין כי

 מיותרים. שלושה ישנם הרפואה, ללימודי
 יגשו המזוייפת, המזכירה בישרה לכך, אי

 ״צוות עם לראיונוית ואלו אלו סטודנטים
הפקולטה.״ מורי של בכיר

 צבי הסטודנטים את מנה הבכיר הצוות
שלב לודימירסקי, ואבי להב, מאיר ורד,

הו חשיבות והבעת לבנים חלוקים שו
 ה״מוע־ עם יזמו שהם השיחות, למת.
 של דרכי־ההזדווגות כללו להעפה״, מדים

 האם — שלהן וחיי־האהבה האמבות
 או טייס להיות עדיף, ומה — צוחק העץ

י רופא
 לשכנע המראיינים ניסו הסוף, לקראת

 בהתאם כי הנרגשים, המרואיינים את
 להם יתאים הטיס מקצוע שלהם, לנתונים

יותר. הרבה
 אף קנה לא חיל־האוויר, של למזלו

הרעיון. את מהנמתחים אחד

ת צו פו ת ה
ה מ■ ת ? מר א הן כ

 יהודי עומד האם
 התעמולה בראש
בדגמריו? הערכית

 בגדד של בנמל־התעופה הדרכונים פקיד
 לעברו שהושיט הדרכון מעל מבטו הגביה
 הישר במטוס שהגיע קומה, גבה צעיר

מקופנהאגן.
 הנדהם העיראקי שאל יהודי?״ ״אתה
̂ייבדרכון. הכתוב למראה **ייי
 שמץ בלי הצעיר, אמר יהודי,״ אני ״כן,

 שני להסתיר. מה לו היה לא חשש. של
 מוצאו: על העידו שלו המשפחה שמות
ברנשטיין־כהן. ראובן

משט קצין להזעיק הפקיד הספיק בטרם
 רגליו את שהציג היהודי את שיעצור רה
 מיס־ ברנשטיין־כהן שלף ערבית, אדמה על
 בו העיראקי, מישרד־החוץ של רישמי מך

ה ברנשטיין־כהן, ״למר כדלהלן: ניכתב
שמ אנו !קופנהאגן הצפוני, הערבי משרד

 פקידים עם פגישות לשורת להזמינך חים
 בצפון הסברה בעניני בממשלה, בכירים
ב פעולה איתך לשתף נישמח אירופה.
עתיד.״

 הדרכונים לפקיד מאוד. חשוב אורח
 לפניו שעמד היהודי לומר. מה היה לא

 לו וזו שעבר, בחודש בבגדד אח״מ היה
 מבקר. הוא בה השמינית הערבית המדינה

 ידועה פיגורה הוא ברנשטיין־כהן שכן,
 שהוא אף באירופה, הערבי ההסברה בנוף
טיפוסי. יהודי שם נושא

 ברנשטיין־ ראובן עומד השנה יוני מאז
 בבירת ערבית תעמולה סוכנות בראש כהן

 בכל הערבית ההסברה על ממונה. דניה,
 עם ניפגש לבגדד בבואו אירופה. צפון
 אל־ המצרי העתון כתב באקורי, אל עבד

 דבר העיתונאי ציין לא בכתבתו גומהוריה.
 לעומת בגילו. נקב ולא האיש של עברו על

 ב־ פעולותיו אודות בפרטים הירבה זאת
חו״ל.

 כי המצרי לעתון סיפר ברנשטיין־כהן
 הוא בראשו, עומד שהוא המשרד תפקיד

 ה־ את אירופה צפון לאוכלוסיית להסביר
הישראלי-ערבי. והמאבק הפלסטינית בעיה

 הצפוני התעמולה משרד פועל כיצד
כהן? של

 וחוברות, ספרים לאור מוציאים ״אנחנו
ל האיש סיפר עובדות,״ על המסתמכים

הרצ מספר נערכו ״כן אל־גומהוריה. כתב
 לתכנים ביחס מאוד מוצלחות שהיו אות׳

 קופנ־ לתושבי שיש הדלים, התרבותיים
האגן.

 ובפיד־ במרצים נעזרים אנחנו ״לעתים
 הליגה ממשרד מקבלים שאנחנו סומים

בשוויץ.״ הערבית
לדב־ מונה, בראשו עומד שהוא המשרד
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