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ת עיסקה הציע ו״צמן עזר  האדומות: לבריגדו
׳ !ארליך כשימחה מורו אלדו את ״להחליף

 שר־הביטחון כששמע 8
 פיקוד אלוף כי וייצמן עזר

ה המרכז ש  וחצי״) (״מוישה ב
האח את עצמו על לקח לוי

 מדברי קטע לאי־הקראת ריות
ה במיצעד כן־גוריון דויד

 הנוסף ״החצי אמר: לוחמים,
דוו לאו הוא וחצי מוישה של
בהק בקיאות של חצי קא

ראות.״
גו שנמצאה לפני עוד 8

 נערכה מורו, אלדו של פתו
 שריד יוסי ח״כ של בביתו
 הבר־מיצ־ לרגל גדולה מסיבה

 במקומות כמו בנו. של ווה
המ כוכב היה אחרים רבים
 וייצמן עזר שר־הביטחון סיבה

 שר- כי הידיעה על שהגיב
 נסע אדליד שימחה האוצר

הממ את לייצג כדי לאיטליה
 לישראל 30ה־ בחגיגות שלה

 :עזר אמר ברומא. שנערכו
 עם לעיסקה רעיון לי ״יש

 הם — האדומות הבריגדות
 ואנחנו מורו אלדו את לנו יתנו

ארליך.״ את אצלם נשאיר
שע של דעתו ■ הו  י

 שימחה יורשו, על דגץנדכיץ
ה החודשים ״בשלושה : ארליך

 היה יכול לא הוא ראשונים
 היה הוא אז כלום, לשנות
לה רצה הוא אחר־כך בסדר.

 עושה הוא מאז ^עצמאי. יות
שטויות.״

 ידיעה על בתגובה 8
ש לפני זה במדור שפורסמה

 בה ),2123 הזה (העולם בוע
 מליץ ג׳רי האופנאי כי נאמר
ה הנשיא רעיית על־ידי נבחר

לתכ נכון, אופירה מיועד,
 שתלבש השמלה את עבורה נן

 כנשיא בעלה של הכתרתו בעת
להע אופירה ביקשה המדינה,

 ״את דיוקם. על דברים מיד
 בטכס שאלבש לשמלה הבד

 קטנה בחנות מצאתי ההכתרה
ב ״ואני סיפרה, בירושלים,״

 השמלה, דגם את ציירתי עצמי
 מרבית את מתכננת שאני כפי

וה הבד את מסרתי שמלותי.
 של לתופרת לתפירה דוגמה

מיו מאמץ עשיתי מליץ. ג׳רי
 יום באותו ללבוש שלא חד

 אין מיוחד. אופנאי של שמלה
 במל- להיצמד כוונה שום לי

 וליצור אחד לאופנאי תחתי
 של אופנאי-חצר של תקדים

אופירה לדברי הנשיא.״ בית

 כאשת להבא, גס תמשיך היא
 של שמלות ללבוש הנשיא,
 קטנים בתי־אופנה , משכית
 במו שתתכנן ושמלות אחרים

ידיה.
הלו מיצעד במהלך 8
 הנשיאות לבמת עלתה חמים

 עמוס מגש בידה חיננית, חיילת
 הציעה היא קר. משקה בכוסות
 לראש־הממש־ משקה בתחילה

 כוס שלקח בגין, ם מגה לה
ה פנתה אחר־כך ממנה. ולגם

 רב־אלוף הרמטכ״ל, אל חיילת
 אך איתן, (״רפול״) רפאל

 החיילת זע. ולא נע לא הוא
 משקה, שיקח לשכנעו ניסתה
 בתנו־ אותה דחה רפול אולם

 אפריים הנשיא עת־יד.
 הרמטכ״ל כי שראה קציר,

 את הוא אף דחה לשתות, מסרב
 דחיות אולם החיילת. הצעת

 שר־הבי־ על השפיעו לא אלה
 כוס שנטל וייצמן, עזר טחון,

 פיקוד אלוף גם מייד. וד,וריקה
 על שישב לוי, משה המרכז,
לשתות. סירב הבמה,
 חברי- עובדים איך 8

 בעניין מאלף שעור י הכנסת
ה ח״כ שעבר בשבוע נתן זה

א (״ז׳אק״) יעקוב מערך
 כולו נרגז יצא אמיר מיר.

 בסופו שהתרחשה מהמהומה
הי ונסע הלוחמים מיצעד של
 ידידים לבית מהאיצטדיון שר

לאש טילפן משם בירושלים.
ב שהיתר, יאמיר, אורה תו,

 על לה וסיפר בדימונה, ביתם
או לו אמרה המיצעד. חוויות

שלא ״מדוע בתום־לב: רה
 לסדר- הצעה כך על תגיש
 לרעיון נידלק אמיר י״ היום
אעשה אני ״מצויץ, :וענה
 ניסח במקום בו מייד.״ זאת

 ושלה לסדר־היום הצעה אמיר
 ל־ ,הטלפון באמצעות מיברק,

שיר כדי הכנסת, יושב־ראש
ההצעה. את שום
 מהאיצטדיון ביציאה 8
 הליכוד ח״כ את אמיר פגש

 בפניו והתלונן שוגל זלמן
 המיצעד. של המבזה הסיום על

שמונה ״בעוד :שובל ענה
יו מיצעד לעשות תוכלו שנים

 שהאזין עיתונאי יפה.״ תר
 ״אתה שובל: את שאל להם
 השיב ל זה על לחתום מוכן

 לא שהליכוד זה ״על :שובל
לח מוכן אני בשילטון יהיה

 שהמערך זה על אבל תום,
 — לידיו השילטון את יקבל

לחתום.״ מוכן לא אני זה על
 שהוא המיצעד, מפקד 8

 אלוף- ירושלים, מחוז מפקד גם
 דרך מצא אכן, יעקוב מישנה

 הכיסאות את לציין מקורית
באירו לשמור ביקש אותם

 העצמאות. יום של השונים עים
 שישמור חייל להציב במקום

 אבן הורה פנוי, יהיה שהכיסא
כיסא כל על לשים לחייליו

 אבן שיראה מי ״כל אבן: שמור
לאבן.״ שייך שהוא ידע כיסא על
 במיצעד לא־נעים רגע 8'

 צה״ל, לדובר גם היה הלוחמים
 שישב גולן, (״איצ׳ה״) יצחק

 הדובר, של בנו האורחים. בין
התע 13ה־ בן גולן, אבירם

 האיצטדיון למסלול לרדת קש
ב המחתרות. לוחמי עם יחד

 במקום שהיתר, הרבה מהומה
 אל לחזור אבירם הצליח לא

 הבמה. על לו שהמתין אביו
הצליח ארוכה שעה לאחר רק

 ודד המושבים לעבר לפרוץ
האיצטדיון. את עזבה מישפחה

המפור הפסוקים אחד 8!
 היישוב בתולדות ביותר סמים

 הבעייה על. משקיף ״אני —
יו — !״הכוונת דרך הערבית

 לאלוף קרובות לעיתים חס
 השבוע יפה. אברהם (מיל.)
לדב אבהותו. את יפה אישר

 כאשר ,1936ב־ קרה זה ריו,
ה אחד היה ,23 בן אז יפה,

בעמק־יזר־ הראשונים נוטרים

 שהוא שידע המדריך, עאל.
 ושתנועה הצעיר, השומר איש

ה עם באחוות-עמים דגלה זו
 מיט־ בעת אותו שאל ערבים,

מס אתה ״ואיד בליגלוג: ווח
 הערבית?״ הבעייה על תכל

 רובהו, את יפה הרים כתשובה
!״״ככה הכוונות. דרך והסתכל

ק יפה אברהם 81  וארי
 מידות, בעלי שניהם שרץ,

ב בשמורת־טבע פעם טיילו
 להיות להם נזדמן אפריקה.

שני בין לקרב־איתנים עדים

ר*
מנדיולה, ומריה מתיאוס מייט
לשעבר, הספרדיות הרקדניות צמד

 ״כן הפיזמון בזכות בגרמניה, דווקא בינלאומית לפירסומת שזכו
 שהותן את ניצלו עולמי, ללהיט שהפך בבוני״, טובה אני אדוני,

 מזון לחיפוש העצמאות, חגיגות במיסגרת הופעתן לרגל בישראל
 במיסעדת סועדות כשהן בתמונה הנראות השתיים, דווקא. ספרדי

 שבישראל לנו ״אמרו :ביקורן בסיום טענו התל־אביבית, הדראגסטור
אחר.״ משהו זה ספרדים שכאן כנראה אבל הרוב. הם הספרדים

תמיר שמואל
כובעים. חבשו שרובם אישים, בצילום הלוחמים

ל המישפטי היועץבוק אהרון
 כובע חבש ממשלה

רביו. גם לחץ ברק של ידו את לבן. קסקט
הראו חיים

.25ה״ מחגיגות ההיטלמאכר בסימון יין
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