
 שזכה למרות של״י, כמועמד
הקו של אחוזים משני ביותר

 נולדה השני מהצד אולם לות.
 בנו, בת עינכל, נכדה, לארנון

ארנון. אריה עורך־הדין
 ח״כ אחר, של״י איש 11

נז אליאג (״לובה״) אריה
 מיש- יצאה כאשר השבוע, כר

 למום- אנשי־ציבור של לחת
 עד איש־־של״י וביניהם קווה,

ב זיכרוני, אמנון רך־הדין
כ לו, שאירע מוסקוואי סיפור
ב דיפלומט אליאב היה אשר

 במוסקווה. הישראלית שגרירות
 שהיתר, בתו, עם ביקר אליאב

 על- במוזוליאום ארבע, בת אז
בצד זה שכבו שבו לנין, שם

 רפאל רב״אלוף הרמטכ״ל עם במסעדה אחד שולחן ליד שעבר בשבוע נראה01 אלימלך
 שאינו כמי ידוע ורפול מאחר התענינות עוררה השניים שיחת איתן, (״רפול״)

 המדיני לכתב מאומה הדליף לא רפול כי התברר דכאחי' רק איתם. לשבת וממעט עיתונאים אוהב
 1500 לו מספיקות כי לרם סיפר רפול כלכלה. בנושאי היתה ביניהם שהשיחה אלא הטלוויזיה של

 סיטונאים אצל בית מצרכי בשוק, ירקות מרוכז באופן קונים ״אנחנו הבית. לכלכלת לחודש לירות
הבית. כלכלת לו עולה כמה לרפול גילה לא הנדהם רם רפול. טען ב,,מזרע,״ ובשר

 או־ איליץ׳ ולאדימיר זה
 ויוסף ווסריונוכיץ ליאנוב

ב סטאלין דז׳דגאשווילי
 בדומיית- עבר שהקהל שעה
 החנוטים, שני פני על מוות

 בשפה הילדה פיתאום שאלה
 תאומים?״ הם ״אבא, הרוסית:
 נשארו חובבי־ר,ילדים הרוסים

 שהם בהם ניכר אך דוממים,
כ חרישי. מצחוק התפוצצו

 גופתו הוצאה קצר זמן עבור
מד,מוזוליאום. סטאלין של

 ערד יזנורי אסף כח״ !■
בכנ שלו הופעת־הבכורה את
 כסיעת- הוכר שהוא לאחר סת

מרשי בצורה יעד, בשם יחיד
בלוד לכנסת הופיע יגורי מה.

 ליניאל, שימעון פירסומאי
להנא משתזף, כשמאחוריהם

 שר־הבי- של שומר־הראש תו,
טחון־לשעבר.

 זכה מפוקפקת במחמאה ■1
האמ העיתונים צד,״ל. השבוע
 עם ראיון פירסמו ריקאים

 המפור־ האנגלי שכיר־ההרב
(״המטו מייק סם־לשימצה,

ד, רף״)  כמה של רב־טבחים הו
חי הור אפריקאיות. מילחמות

ה כלהלן: צבאיים ציונים לק
 בעולם: ביותר הטוב צבא

 הצבא בדירוג: השני צה״ל.
 הדרום־אפ־ הצבא גם ד,רוחי.

מצויין. בציון בפיו זכה ריקאי

 צה״ל על אחרת הערכה 8!
 עוד בלתי-צפוי ממקור באה

 ספיריטואליסטי בסיאנס יותר.
 אכידן, דויד המשורר שערך

מן של רוחו הופיעה  הר
ה הרייך של המרשל נרינג,
 של חיל־האוויר ומפקד שלישי

 שהתאבד היטלר, אדולף
 בנירנברג. להורג הוצאתו ערב

ארי כי דעתו את הביע גרינג
 גנרל הוא שרון (״אריק״) אל

 מדי יותר סומך שהוא אך טוב,
לנו בעוברה אילתורים. על
 של רוחו אמרה אחר, שא

ה על להצטער יש כי גרינג
 מפני היטלר, של שמיותאנטי

 במיל- מנצחת היתד, שגרמניה
פע לולא השניה חמת־העולם

נגדה. העולם יהודי לו

 צה״ל על אחרת הערכה ■
 עוד בלתי־צפוי ממקור באה

 ספיריטואליסטי בסיאנס יותר.
 אסיח, דויד המשורר שערך

 גרי־ הרמן של רוחו הופיעה
 השלישי הרייך של המרשל גג,

 אדולף של חיל-ד,אוויר ומפקד
הוצא ערב שהתאבד ר, היטל

 גרינג בנירנברג. להורג תו
 אריאל כי דעתו את הביע

 טוב, גנרל הוא שרון (״אריק״)
 על מדי יותר סומך שהוא אך

 לנושא בעוברה אילתורים.
 כי גרינג של רוחו אמרה אחר,

 האנטי־שמיות על להצטער יש
 שגרמניה מפני היטלר, של

 9במילחמת־העו? מנצחת היתד, י
 העולם יהודי פעלו לולא השניה
נגדה.

הפרו גם חילק ציונים 81
כד ג׳יימם האמריקאי פסור
ב שעבר בשבוע שביקר גם,

האישים את מנד, ברנס ארץ.

ה הדור של לדעתו, הגדולים,
 סטא־ יוסף כלהלן: אחרון,

 הא- היטלר, אדולף לין,
 גאג■ מהטמה וילסון, תלד

 איגוד מאן, תומאס די,
 זיגמונד סטראוויגפקי,

 אייג- אלגדט פרויד,
 ופראגקלין אלינור שטיין,

קנ ורוברט ג׳ון רוזוולט,
 קינג לותר מארטין די,

מאיר. וגולדה

ביו המפורסם האסיר 8!
 שהיה מי במדינודישראל, תר

 קופת־חו־ הנהלת יושב־ראש
 נגיד לתפקיד והמועמד לים

 ידלין, אשר בנק־ישראל,
 בכתיבת אלה בימים עסוק
 אותו ינקה שלדבריו ספר,
 הנהלת אשמה. מכל כליל

 יד־ את שיחררה בית־הסוהר
 בבית־ה־ כפקיד מעבודתו לין

 לעסוק לו ומאפשרת סוהר,
 חופשי. באופן סיפרו בכתיבת

 הוצאת עם כבר התקשר ידלין
אחרו ידיעות של הספרים

לאוד. הספר את שתוציא נות,

 ועורך־הדין הסטיריקאי 8!
 כי השבוע סיפר ריפל, יואל
 שהיה מי נכנס הבחירות ערב

 קו״ גיבעתיים, ראש־עיריית
ב לבית-קפה קרייזמן, ג־ה

שלו את משכנע והחל עירו,
 להצביע במקום האורחים שת

 מייד, השתכנעו שניים עבורו.
 אליו פנה סירב. השלישי ואילו

אתה ״מדוע :ואמר קרייזמן
 ראש־ שאני חושב אתה ? מסרב

 הסועד: לו השיב רע?״ עיר
 רע, ראש־עיר לא אולי ״אתה

בבחי המערך מועמד אני אבל
התב הנדהם לקרייזמן רות.״

 שנבחר מי יושב מולו כי רר,
 יצחק העיר, כראש אחר־כך

ירדן.

ב האחרונה הבדיחה 81
ב כי מספרת, אכסודוס קפה

 בין גשר לבנות החליטו שמיים
 השוהים על לגיהנום. גן־העדן

 מחצית לבנות הוטל בגן־העדן
 השוהים ועל הגשר, של אחת

 האחת. המחצית את בגיד,נום
 השלימו ספורים שבועות תוך

 המחצית את הגיהנום אנשי
 גן־העדן אנשי ואילו שלהם,

 כאשר בבנייה. התחילו לא כלל
ב הוא כדוד־ קדושה בא

אמ גן־העדן, אנשי אל טענות
 למצוא הצלחנו ״לא לו: רו

אחד.״ קבלן אפילו אצלנו

 ליד להתיישב שהספיק לפני ועוד החרות, תנועת במרכז שעבר בשבוע הופיענאור ׳אריה
 שתיים על־ידי נחטף נאור, רזיאל #סתר ח״ב, שהיתה ומי חברת־המרכז אמו,

 אך לישיבה בא שלא מילוא, רוני ח״כ של מזכירתו מגן, דינה לנאור מימין במקום. שהיו מהצעירות
 שהתמוגג נאור, השפם.״ בלי לן יפה ״זה :לנאור אמרו המזכירות שתי המזכירה. את במקומו שלח

שפם.״ יותר אגדל שלא מבטיח אני פעם, עוד זה את לי תגידו ״״אם להן: ענה מדבריהן, מנחת

 ערב התפרסמה זאב, מצודת מזנונאיתמיה
 כאשר המקומיות למועצות הבחירות

 משקה ובקבוקי כריכים של עצומות כמויות על לטלוויזיה דיווחה
 ז״ עוגות בדבר מה מיה נשאלה כאשר הגדול. ליום הכינה אוולם

 שיאכלו עוגות עוגות. אין ״אצלינו : מודגש רוסי במבטא השיבה
 שונתה. מיה של ההחלטה כי התברר השבוע אולם בכנסת.״

 הנחטפות ליום עוגות עשרות מוכרים זאב מצודת של במזנון
במקום. השוהים תנועת־החרות, עסקני על־ידי רבה במהירות

ויפר,פיר״ צעירה בחורה יית
כ אחד כל לפני אותה והציג

החדשה. מזכירתו

 מי יגורי, ביקש כן לפני 8!
 הבכיר הישראלי השבוי שהיה

יום־ד,כי במילחמת במצריים
 לובה מח״ב רשות ,פורים
 ״יעד״, בשם להשתמש אליאב
 המשותפת הסיעה שם שהיה

 אלוני ושולמית אליאב של
אלי של״י. מחנה הקמת לפני

שאל אך ברצון, הסכים אב
תיקח לא ״מדוע יגורי: את
 כגון יותר, מתאים שם לך

?״ שבי

 לגלות ניתן כבר עכשיו 81
 הפיתאו־ ההיעדרויות פשר את

העבו מיפלגת יו״ר של מיות
בעיצו פרם, שימעון דה,
 מערכת-ד,בחירות. ימי של מם

 לשפת־הים, לרדת נהג פרס
 מיפלגת־העבד לבניין הסמוך

ה בחברת ישם ולהשתזף דה,

!

2152711 הזה העולם


