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 בית־חולים לנהל רוצה ידלין

ת נשוי אינו ומודע׳ מלכ יופי ל
 ממשיך ידלין אשר 1(!

 שערך בשיחה ולאיים. להבטיח
רשות מנכ״ל שהיה מי עם

 סיפר ליפני, יצחק ך,שידור,
 כתיבת את כבר שסיים ידלין
 בבתי- עוסק הספר השני. ספרו

 על מספר בישראל, הסוהר
 ומציע בכלא שונים טיפוסים

הצעות־יעול.
 ידלין את ליבני כששאל 0

 על לכפר חושב הוא אין אם
 שעשה כפי ולעשות עוונותיו

לע פרזפיומו, האנגלי הלורד
 ענה קהילתית, בעבודה בוד

רוצה הייתי״ ״אני :ידלין
 קטן, בית־הולים מנהל להיות

 לי.״ יתנו שלא בטוח אני אבל
 שלא לליבני הבטיח אף ידלין

 בענייני־ציבור, עוד יעסוק
 מאמרים פעם מדי יכתוב אך

כלכלה. נושאי על לעתונים
ש בשבוע שיגר ליבני 81
 למנכ״ל מיכתב־ברכה עבר

 אריק בהולנד, השידור רשות
 אומץ על אותו וברך יזרננס,

כש יודגנס שגילה הלב
ה בטלוויזיה להקרין החליט

 של מותה הסרט את הולנדית
 הקשים הלחצים למרות נסיכה,

 מישרד־ על־ידי עליו שהופעלו
 הקרנת נגד ההולנדי החוץ

 מנכ״ל ליבני כשהיה הסרט.
והח בישראל, רשות־השידור

 חיזעה, חירבת את להקרין ליט
 ברכה מיכתב מיורגנם קיבל

דומה.
 יצחק ,שר־ד,אנרגיה 0!

 חבושה כשידו מסתובב מודעי,
הח טניס, שיחק מודעי בגבם.

ידו. את ושבר ליק
 שר־האנרגיה, של רעייתו 911
ה אחת היא מודעי, מיכל
ב והיתה בארץ, היפות נשים
 נשאל מודעי מלכת־יופי. עבר

 שהוא העובדה אם השבוע
יו אינה מלכת-יופי של בעלה

 ״אני והשיב: לחץ אצלו צרת
נשוי אני יופי. למלכת נשוי לא
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 לסידרת ללוס״אנג׳לס שבועיים לפני הגיעדיין ׳משה
במזרח־התיכון. המשברים על בנושא הרצאות

 המפורסם פלאזה" ״סנצ׳רי במלון התקיימה ההרצאות אחת
 בעזרת ההרצאה את מוכרת הילס בברלי של המסחר ולישכת
השכונה של המפוארות ובמיסעדות בבתי־הקפה מניאטורי פלאקט
היקרה

דולר.
 מחיר בעולם. ביותר

היהודיות בחנויות
 עשרה דיין של להרצאתו הכניסה

הכרטיסים. נחטפו בלוס״אנג׳לס

של העולמית הראש ליושבת
ויצ״ו.״
קאופמן חיים ח״כ !■
 שר־ של מושבע כמעריץ ידוע

 למרות וייצמן. עזר הביטחון
 הצטרף השניים בין הקירבר,
 בעקבות וייצמן למגני קאופמן
לטלווי השר שהעניק הראיון

 הו־ ששודרה אחרי מיד זיה.
 מיהר קאופמן של דעת־הגינוי

 לשר־הביטחון, להתקשר הח״כ
ש לווייצמן ולהסביר להתנצל

 להתבטא מוכרח״ ״היה הוא
נגדו.

שהסת אחרי קלה שעה 8!
 וייצמן אמר במוקד הראיון יים

 מה ״נו, :אחימאיר ליעקוב
מחר!״ אחטוף שאני
ש האחרונה הבדיחה 8!

 מצודת במסדרונות מספרים
 ברור לא כלל כי טוענת, זאב
 מאר־ יחזור בגין מנחם אס

 למיש־ שיקרא או צות־הברית
אליו. להצטרף הלוחמת פחד,

 מרדכי ח״כ כששמע 8!
 קבוצת כנס על וירשוכסקי

 מבין לא ״אני טען באייר ה׳
 מגילת את הרי רוצים. הם מה

 נדו׳ להפר התחילו העצמאות
באייר.״

 נגד ביקורת וכששמע 8!
 וירשוב־ טען חירות מיפלגת

לא שחרות אמר ״מי :סקי
 המערך את הרי י מתקדמת

ואי להוריד, שנים 29 לה לקח
 שנים שלוש — הליכוד את לו

בילבד.״
 במישפטו הפסקה בעת 8!
 נעמן ד־,פורץ־ו־,קיבוצניק של

 דפיקות לפתע נשמעו ר דיל
 השופט של מלישכתו חזקות

 (״עו-סכרין התובע *לד♦ דוד
 לדפיקות, הקשיב ■שרטר -זי״)

התו פטיש במהלומות שנשמעו
 הסתובב ואז בעץ, מסמרים קע
״נדמה לו: ואמר דילר, אל
 ביצוע את לך שמכינים לי

גזר־הדין.״

7111111 1 1 1 1 1 1 1  מי דר, וישעיה ״אל-על״ קברניט *1
/111 1 \1 מהרא פרלוס, ג׳ורג׳ פעם שנקרא ■■!1# 1 -1

 במילחמת ניתנו כן (לפני 1950 בשנת צל״ש להם שהוענק שונים
 במחנה ראווה צניחת בעת ישראל). גיבורי אותות 12 העצמאות

 תלוי ונשאר ה״דקוטה״, מטוס מדלת פרלוס״דר נדחף צריפין
 המנועים אחד את כיבה הטייס, אברבנל, האחורי. הגלגל על

 חבריו. על״ידי במיוחד שהוכן בעוגן פרלוס את לתפוס ואיפשר
 הגלים, על ממש היינו ״כשכבר אברבנאל, סיפר היתה,״ ״השאלה

 המטוס את אני או פרלוס את הצוות ראשון, מי את יכניס מי
 אלינו.״ חזר ופרלוס ממני מוכשרים יותר היו הם בסוף לים.

מצב-רוח כזה לי היה לדלת, למעלה, ״כשהגעתי :סיפר פרלוס
 הטייס לתא מהר באתי ומאז. אז עד פעם אף לי היה שלא טוב,

 ממני וביקש ביד סימן לי עשה הוא אז תודה, לו להגיד ורציתי
אותי." זיהה שלא התברר נורא. נעלבתי מהעיניים. לו להסתלק

 מילחמת אחרי הגבורה עיטור את שקיבללבר יוסי
 ״קול של ראיונות בערב הופיע ששת-הימים,

 שבו שהטנק אחרי האות הוענק ללפר ביום־העצמאות. ישראל״
 ונלחם. יחידי נשאר לפר חאן־יונס. רחובות בתוך בקרב נפגע נלחם

 שדה על עלה ספורות שעות שכעבור אחר טנק על עלה למחרת
 תמימות, שעות שמונה לבדו ולחם נשאר שוב לפר מוקשים.
 שחולץ. עד ללחום המשיך הוא ובבטן. ביד נפצע שבמהלכן

 שלומיאל טין שאני מאוכזב ״שהייתי לפר, אמר היא,״ ״האמת
 חמילחמה את מפסיד ואני נתקע עליו עולה שאני טנק כל שכזה,

 כמה בחאן״יונס לבקר נסע בקר, בהזנת כיום העוסק לפר, כולה.״
 נתקעתי ששם ההוא לרחוב ״הלכתי המילחמה. אחרי שנים

 רק מסתכלים האנשים שכל שחשבתי וכמובן השני, הטנק עם
 שבהם בבתים התיקונים את היטב ראיתי אבל אותי. ומזהים ןעלי

קודם.״ שהיה ממה טוב יותר טובים, תיקונים דווקא היו פגעתי.

2225 הזה העולם

פרמליטה
יש

חגיגה!
 סנגריה־ כרמליטה

 להוסיף, מה אין
 בפנים. כבר הכל

 - סנגריה כרמליטה
 בהצלחה מתחרה

 שנים 10 מזה
 בסנגריות

 הספרדיות
 העולם, ברחבי

 ממיטב עשוייה
כרמל. של הענבים

 - סנגריה כרמליטה
 חסר שהיה מה זה

בחגיגה. אצלכם

ה ט מלי כר
סנגריה

ט הי ש הל  החד
של
מל מכר מזרחי ן

ג כרמי זו לציו! וא׳טון נז׳קב•

מוקד


