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 לזגיזן ואעזון מיקג׳
נ יגגקנ וזכדון

 הילארידן הארכיבישוף ■
 עונש- עתה המרצה קאפוצ׳י

 לקבל מורשה ממושך, מאסר
 לכותלי מחוץ ועיתונים ספרים
ה נבדק ביטחון, ליתר הכלא.
 מייוחדים. בודקים על־ידי חומר

 הבודקים שמחו שעבר בשבוע
נש הארכיבישוף אל כי לגלות

 שער בעל צרפתי שבועון לח
השבו את משפתחו אך מכובד.

 להפתעתם, בתוכו, גילו עון
 צעירות עלמות־חן של תצלומים
 :הבודקים הגיבו עירומות.

 חומר- מחפשים שאנחנו ״נכון
 מהסוג חומר־נפץ אבל נפץ,
 לאיש־ שיישלח ציפינו לא הזה
 מה באמת, זה, הנוצרי. הדת

סיפרות־קודש.״ שנקרא
 חיים שר*המישסטים, 1!

מישפט־ בשיח השתתף צדוק;

ה תלמידי על־ידי שאורגן נים
באוניברסי למישפטים פקולטה

 דיקן בירושלים. העברית טה
 אחרון פרופסור הפקולטה,

ק, ר ו בדיברי-פתיחה, בירך כ
 יש ״עכשיו השאר: בין אמר

לשו אפשרות לפירחי־הכהונה
 השר הגדול.״ הכוהן עם חח

 כל ״עם והשיב: מיהר צדוק
 נשיא הוא הגדול הכוהן הכבוד,

ץ העליון, בית-המישפט מע  שי
 כשר־המישפטים, אני, אגרגט.

 היותר לכל עצמי לראות מוכן
ב המשמשים הלוויים כראשון
קודש.״

הפ במיסדרונות אגב, 8
 עתה מהלכת למישפטים קולטה
 ״אתה ברוח־הזמן. חדשה בדיחה

 של הפרטי שמו מה יודע
צעיר מישפטן שואל אגרנטז״

 :בתשובה ושומע חברו, את
ועדת!״ ״בטח.
 החל צדוק חיים השר ■
 בבריכת שיעורי־שחייה לוקח
מש בירושלים. הילטון מלון

 בגילו, החל, פיתאום מה נשאל
 הוא פי השיב שחייה, ללמוד

 החליט אך לשחות, יודע כבר
 שלו. סיגנון־ד,שחייה את לשפר
 האורחים אחד כך על הגיב

 היא, ״האמת במלון: הקבועים
 קיסינ- שיחות כישלון שלאחר

 ממשלתית, החלטה התקבלה ג׳ר
לש ללמוד חייבים שהשרים

חות.״
ה בית־המישפט שופט ■
 שלמח בתל־אביב, מחוזי

כרג,  עס- של בתביעה דן לוונ
ל ההתאחדות כנגד קני־ספורט

באולם הרעש כאשר כדורגל.

ה רגז ללא-שאת גבר הדיון
 כאן אעשה ״אני אמר: שופט,

 במיגרשי־ לעשות שצריך מה
 את לפנות והורה הכדורגל,״

יושביו. מכל האולם

 הסופרת שנהנה בראיון 9
 הרומן מחברת איחן, רחל

 ושידות, שידה השנוי־במחלוקת
הת סקל, שישנה לעיתונאית

ב שהתעוררה לסקרנות ייחסה
 של זהותו לגבי הקוראים קרב

מ אחד רמרז, הפיקוד אלוף
ה מנהלת איתו הספר, גיבורי
אי אמרה סוער. רומן גיבורה

ה ששני מצהירה ,-אני תן:
 על שהכרתי היחידים חיילים
 טוראי הראשון, בעלי הם בשרי
 איתן, דו הארכיטקט (מיל.)
 פישמן, ג׳רי השני, ובעלי

הבריטי.״ בצבא סמל-לשעבר

1 1 1 לכבוד שנערפת נרגשת במשיבה אורח היה 1
, , י ארץ׳/ לד שמיים, ״לך סיפרו, הופעת 1 ■״ *■ ■ ׳
 שר״הביטחון, נפחו בנתניה. בן־עמי עובד של בביתו ״מעריב״, מטעם

 רמז אחרון מילבד ובהווה, בעבר חיל־האוויר מפקדי ופל הרמטכ״ל
 את הביע עזר וייצמן. פדברי פרץ,״ יהושע עם עסוק היה ״שבוודאי
 שטי וימליך עבר־הירדן את צה״ל יכבוש הבאה שבמילחמה תיקוותו

 הוסיף הפלסטינית.״ הבעייה את לפתור ״פדי עראפאת, יאסר את
 שעל הכפייה את יחליף אם עראפאת ייראה אין לכם ״תארו עזר:
לטפל איך פרס שימעון את עזר לימד לאחר-מכן בכתר!״ ראשו

 ולגזום. פימי בזבל לזבל הרבה, להשקיע ״צריפים :בחיל״חאוויר
״מיזבלח תחיה מזבלים, רק אם חרבה. לגזום זה העיקר  שיסע !

״מזבלים ולא מגמזים רק אם יחיה מה ״אבל :פרס אותו ! 
 לפני בעיון פנראח קרא אותו הספר, על ארופות דיבר פרס שימעון
 לכתוב שניסח אחר טייס על שנאמר מה והזכיר למסיבה, שהופיע

 :עזר קרא חי״ר.״ איש של יד אך טייס, של ראש לו ״יש :זיכרונות
 לו עזרו !״״.לאט וכותב מהר חושב אני !שלי הבעייה בדיוק ״זוהי

 עזר לו שמסר הדברים פי על הספר את שערך גולדשטיין, דוב
משמאל). עימו (מחובק ידידו לנדאו, ואלי בעל־פה, וייצמן

 הוא גם שימש בחיל־חאוויר, עזר של יורשוהוד מוט׳
הגילים. מכל לנשים מוקד־משיכה במסיבה

 הקטנה״ ״חאשה שרה, :(משמאל כולן. עם בסיטונות הצטלם הוא
על ששמר במסיבה היחידי שהיה קישון, אפריים ההומוריסט של

 להעדיף אם להחליט התקשה עצמו עזר הערב.) כל רציניות פנים
 דבר של בסופו חיבק אותו, שהקיף הנשי היופי את או המשקה את

 לאורחיו, הוכיח הערב בסוף צרפתי. קוניאק של בקבוק באהבה
יציב. ועומד מכולם, יותר פיכח שהוא אחת, רגל על עמידה על״ידי
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