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 האלוף של ידו את לוחץ כשהוא בתמונה (הנראה שלמה מרחב מפקדגונן הארוך
 וחצי חודשיים שנערך הדרום, בפיקוד הפיקוד חילופי בטכס שרון, אריק

 שבעיתון אחרי זה היה אכזרי. אתגר בפני יום־הכיפורים, מילחמת בתום לעמוד נאלץ המילחמה), לפני
 פירסומיס בעיקבות בארץ. עיתונים על־ידי גם שהועתקו יסוד, משוללי השמצה דברי אודותיו פורסמו צרפתי

 אף מהם וכמה האלוף של ו6ה־ בן בנו לומד בו בבאר־שבע, בית־הספר תלמידי של יחסם השתנה אלה,
 הבן, לומד בו בית־הספר תלמידי כל את גונן (״גורודיש״) שמואל האלוף כינס על־כך בתגובה להכותו. ניסו

לאלוף. כפיים במחיאות - בית־הספר תלמידי פרצו ההרצאה בתום ארוכה• שעה בפניהם הירצה

 ארצי יצחר! עו״ד תל־אביב,
 של׳מה הזמר של אביו שהוא

 בהולדתו נכבד חלק יש ארצי,
 פאר. מני המנחה־בדרן של

ה שהתקיים ראיונזת בערב
הת מני, של בהנחייתו שבוע
 ארצי אירגן 1944ב־ כי ברר
יהו צעירים של מחתרתי חוג

 מני של אמו ברומניה. דיים
 גוטמן, אופה ט יונה פאר,
 שלה, חברים שני עוד עם יחד

 אחרי לרומניה מפולניה ברחה
נא צבא קצין הרגו שהשלושה

 המחתרתי, לתא הגיעו הם צי.
 שבועיים במשך שם הוסתרו
ל הוברחו ואחר ארצי על־ידי

מני. נולד וכאן ארץ,

ש המיפלגות נציגי בין 8
ב הבחירות על.תוצאות הגיבו
 מקומו נפקד הטלוויזיה, שידור

 אמור תחילה המפד״ל. נציג של
 שר־ בתוכנית להשתתף היה

 אך בורג. יוסף ד״ר הפנים
 שנעלב מפני הופיע לא הוא
 המיפלגות שתי שבמוקדי מכך

הצי והליכוד, המערך הגדולות,
 שידור אולפני הטלוויזיה בה

ה ממיפלגתו, ואילו מיוחדים,
 לשלוח דרשו בגודלה, שלישית

ל המיפלגות. שאר עם נציג
ה של חוזרות בקשות אחר

ל המפד״ל שלחה טלוויזיה,
 שאול בורג של עוזרו את צוות

הש לא הוא גם אבל מיזליש.
דב על כמחאה בתוכנית. תתף
 כחול- הפנתרים נציג של ריו

ל שקרא מלכה, אדי לבן,
 את מיזליש עזב אלים, מאבק

האולפן.
כתב של ההרצאה לאחר 8!

במועדון חולו אריק לוז־מונד

 אליו פנה בתל-אביב, צוותא
 האם אותו ושאל המקום מנהל
 מועדון שיקימו לסדר יכול הוא

 עסקן הפסיקו בקהיר. צוותא
 כר־ניר, דב העיתונאי מפ״ם

ל יכול לא אתה ״אם ואפר:
 תוכל אולי אז זה, את לו סדר

 תמונה לפחות שיכניסו לסדר
 ל- הסביר דולו לעיתון?״ שלו

ל יכול אינו הוא כי בר־ניר
 ש־ מפני בקשתו, את מלא

 תמונות. מפרסם אינו עיתונו
 הקוראים בין מישאל ״ערכנו
 ״ושאלנו דולו, המשיך שלנו,״

ש מעוניינים הם אם אותם
 תמונות. גם בעיתון יפרסמו

 אבל ירצו. שרובם בטוחים היינו
 ה־ תוצאות את שראינו אחרי

ה שרוב לנו התברר מישאל,
תמונות.״ נגד היו קוראים

ב שנכח הקהל בקרב ■1
 ישבו בחיפה, התיאטרון מועדון

 בנות עם צנחנים שני גם
שולח לייד ישבו הזוגות זוגם.
נכנ לאולם לבמה. קרובים נות
 ביקש והמלצר אזרחים מספר סו

 יותר לשולחן לעבור מהחיילים
 ניגשו ההופעה, לאחד רחוק.

 ירקוני יפה לזמרת הצנחנים
ב התלוננו בתוכנית, שהופיעה

 ענתה אליהם. היחס על פניה
 להבין צריכים ״אתם :יפה להם
 שילמתם לא אתם המלצר. את

 האזרחים ואילו הכניסה בעד
 מקומות להם נתנו לכן שילמו,
ה לה השיבו טובים.״ ישיבה

 אומרת? זאת ״מה צנחנים:
 הדבר לירות.״ 60 שילמנו הרי

ב שהתלוננה יפה, את הרגיז
 בפני לחיילים היחס על חריפות

המועדון. מנהל

 (מיל.) אלוף הצטרף כאשר 8.
ל שעזר לצוות יריב רון אד!
 לשעבד תל-אביב עיריות ראש

 במערכת רכינוביץ יהושע
 מה לו הראו שלו, הבחירות

 העיד. למען רבינוביץ פעל
 :לרבינוביץ ואמר נדהם יריב
 עיר, כראש תיבחר לא ״אם

 אגף לראש בך שיבחרו אמליץ
הת ?״ ״מדוע בצה״ל.״ מודיעין

 מצליח ״אתה רבינוביץ. עניין
 מה כל את בסוד לשמור כל־כך
 ראש לו השיב עושה,״ שאתה
ל לך ״שמתאים לשעבר, אמ״ן
המודיעין.״ בראש עמוד
 של החדש העירייה ראש 8

 שלמה (מיל.) אלוף תל-אביב,
 בפני יעמוד להט, <״צ׳יץ׳״)

 עם מייד קשות בעיות שתי
ב החדש: לתפקידו כניסתו

 להתחיל עומדות הקרובים ימים
 אחת בתל־אביב: שביתות שתי
ו ההנדסה מחלקת עובדי של

ה מחלקת עובדי של השנייה
תברואה.

 צ׳יץ׳ הכינוי הוצמד איך 8
 במושבה זה היה ? להט לשלמה
 שלמה אז כשלהט, דחוסות
 נהג הוא .10 בגיל היה לינדנר,

 חבל. במשיכת חבריו עם לשחק
 המישחקים מיגרש של השומר

ו המישחק במהלך אליו ניגש
 ״תגיד באידיש: באוזנו לחש
ה להט חזק.״ שימשכו לחם

ב חבריו את מעודד החל צעיר
 החברים צי.״ צי, ״צי, : קצב

 וכך נוספת צ׳ ל״צי״ אז הוסיפו
צ׳יץ׳. השם נולד
 ראש חגג בו יום באותו 8:

 חג״ עו״ד ראשודלציון, עיריית
 ניצחונו את גיכשטיין, ניה

 הוא הבחירות, במערכת הגדול
ה את בשקט למעשה הפסיד

 רבים. לקולות זכה בגללו קרב
ב רב לפירסום זכה גיבשטיין

השפ ריכוז למניעת מאבקו
רא־ בחולות דן גוש של כים

חי המיני
המיני

 מנסה מפורסמות, נשים של תמונות בסידרת
 אופנת את להחיות שטרן המערב־גרמני השבועון

והמידי. הסקסי לטובת שנים, מיספר לפני כבר מהאופנה שיצאה

 בארדו, בריג׳יט בשחקניות לשמאל מימין השאר, בין משתמש כשהוא
 מדגים בירקין, וג׳ין קרדינלה קלודיה אנדרם, אורוסולה
יפות. רגליים לבעלות המיני עושה מה המערב־גרמני השבועון

פת הבחירות ביום שון־לציון.
 להזרים החלו הברזים, את חו

 ראשון־ לחולות השפכים את
לציון.

 במצבו אי־הבהירות על 8:
 שד־החינוך־והתר־ של הפוליטי

 ה־ מעידה אלון, יגאל בות
הפו לכל נותן תשובה.שהוא

ב פגישה לקבוע כדי אליו נים
 אפגש, ״ברצון :החודש סוף
 מוכן האורח אם השאלה אבל

בל כחבר־כנסת איתי להיפגש
כשר־חינוך.״ ולא בד
בתל־ התחבורה קשיי 8!

 בשר- השבוע'גם פגעו אביב,
 השר, ספיר. פגחס האוצר

 המערך מישלחת כראש ששימש
העצמ הליברלים עם לשיחות

 העתידה הקואליציה על איים
 לפגישה. דקות 20 איחר לקום,

ו האיחור על התנצל כשהגיע,
תחבו מקשיי נבע הוא כי טען
 מיש־ חבר כך על לו העיד רה.

 העצמאיים הליברליים לחת
 רואה, ״אתה :זיידל הילל

ל כדי משהו לעשות מוכרחים
סתל־אביב.״ התחבורה את שנות
 הליברלים רשימת לראש 8

לעיריית בבחירות העצמאיים
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