
. אנשיגז
 אלף 200 שינה מתוך תרם השגריר

הכסף את לאסוף נאלץ וכשהתעורר לירות.
 נשיא של השליח על 9

 על לדיונים ארצות־הברית
ם בלבנון, משבר־הטילים לי  פי

כ, כי  האמריקאים אומרים וז
 ביותר המתאים האיש הוא כי

 יודע הוא אלה. שיחות לנהל
 שמצפים מה את לומר תמיד

 סבלנות לו יש ממנו, לשמוע
 אומרים הסורים וחוש־הומור.

 השיחות, לניהול מתאים שהוא
ה (בן איבן־אל־באלד הוא כי

 הוא כי אומרים הלבנונים ארץ).
 לבנוני. שמוצאו משום מוצלח
 כמה היודע עצמו, חביב ואילו

 למד אותם באידיש, מישפטים
 בניו־יורק, היהודים משכניו

ש ממה הזדעזעותו את הביע
 ביקר לא שבה בלבנון, קרה
 התחילה כאשר ,1976 מאז

מילחמת־האזרחים.
 של הודעתו בעיקבות 91

 כי בגין, מנחם ראש־הממשלה
 אר־ לממשלת אורכה נותן הוא

ה לבעיית בקשר צות־הברית
 עורך- סיפר בלבנון, טילים

 כוידוגו אכי הירושלמי הדין
 בתחרות הבאה: הבדיחה את

 לעכברים פילים בין כדורגל
 המחצית בסוף הפילים הובילו

 .35:0 של בתוצאה הראשונה
או אסף העכברים של המאמן

מס ״חברה, להם: ואמר תם
 מעכשיו המישחקים. עם פיק
כאסח!״ —

9  וייס, שבח פרופסור 1
חי של באוניברסיטה המרצה

ובאוני בחיפה בטכניון פה,
ל .הציג בתל־אביב, ברסיטה
בי היתר בן שאלון. תלמידיו

מו שהוא הפרופסור, מהם קש
 לכתוב לכנסת, המערך עמד
רוצים היו ראש־ממשלה איזה

ב בהתייעצויות. בקאהיר עיים
מכ שהוא מאז הראשונה פעם

התפרס בישראל, כשגריר הן
תמונו המצרית בעיתונות מו

 אל" אמור הנשיא עם תיו
 מו־ חוסני וסגנו, סאדאת

 קשר- נשבר בכך כארלן.
בעיתו קיים שהיה השתיקה

 ל- הקשור בכל המצרית נות
בישראל. מורתדא

 ערך ביום־העצמאות 9!
 מאיר בפאריס, ישראל שגריר
ה לידידיו קבלת־פנים רוזן,

 ול- הבוקר, בשעות צרפתיים
ב בפאריס הישראלית מושבה

ה בין אחר־הצהריים. שעות
 גם היה אליו שבאו ישראלים

רי צכי האדום, הטלפון איש
שבו בת בחופשה ששהה מון,
רי הוצג כאשר בפאריס. עיים

השג לו אמר רוזן לפני מון
 לי עשו מה תשאל ״אל ריר:

 שעבר! בלילה שלך האנשים
 התוכנית מן אלי טילפנו הם

ה מן אותי העירו שירותרום,
 אני כמה אותי שאלו שינה,
השגרי עובדי עם ביחד תורם
 10 שינה מתוך אמרתי רות.

לי אלף 200(כ־ פראנק אלפים
 למחרת לישון. וחזרתי רות),
ה את לאסוף והתחלתי קמתי

השגרירות.״ עובדי כל בין כסף

ה אירעה שבו ביום 91
 האפיפיור של בחייו התנקשות
 גלי אנשי טילפנו באיטליה

המקו המודיעים לאחד צה״ל
 אותו אך במילנו. שלהם מיים
 להם וענה בבית, היה לא איש

 טרודו־ אריק חברו-לדירה,
או שאלו התחנה אנשי ביץ.

ל קורה מה יודע הוא אם תו

ל לנסוע החליט ואז — קבל
רפואה. וללמוד איטליה

בטל ספורט מבט שדר 91
 סיפר אחסל, יורם וויזיה,

ה כי דנציג איתן למראיין

לשטח.״ להיכנס לי ניתן
 רפאל הרמטכ״ל 91

 קבלת־ ערך איתן (״רפול״)
ה הוועד ראש ליושב פנים

ביטחון למען הקרן של ציבורי

 יתן כי לו אמר סחרוב ארץ.
 בתנאי חינם, הייעוץ את לו

 שקל.! אלף 100 ללב״י שיתרום
 תרם. אכן והיהודי

הזמר־מלחין של אביו 91

 הוא הידידים שלושת את שקושר מה בוצר. (״צ׳יטה״) אברהם לשעבר, חיל־הים ומפקד (מימין),
 והשניים אחרים, ולמקומות יוון לאיי משייט הוא שבה מיפרש סירת יש לגרא לים. האהבה

הים. נושאי על רבים ציורים מוצגים האחרונה בתערוכתו אלה. בשיוטים פעם לא אליו מתלווים
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 הוא סבא. הפך כי לשימעוני להודיע למלון, טילפנו המסיבה בתחילת אש. עמוד של בדמותו
ברבאסבא.״ הוא שימעוני צחי ״עכשיו התלוצץ: האורחים מבין מישהו המקום. את מייד עזב

 לעומדים קשר כל בלי לראות,
 המיפלגתיות. הרשימות בראש

ש מצא שקיבל התשובות לפי
ב רוצים הסטודנטים מרבית
 המדינה. נשיא נכון, יצחק
ה במקום עמד ין3ר יצחק

ה במקום דיין משה שני,
ומנ פרס שימעון שלישי,

ה במקום התחלקו כנין חם
 במיספר־ צעדו אחריהם רביעי.
 זייצ״ עזר ביותר קטן קולות

 שמיר, יצחק שר-החוץ מן,
 חיים המיועד שר־המישפטים

נאמן. ויובל צדוק

 בישראל, מצריים שגריר 91
שבו שהה מורתדא, סעד

 כך על שמע לא הוא אפיפיור.
 לפתוח ממנו ביקשו ואז עדיין,

קו מה לשמוע וטלוויזיה, רדיו
 לגלי לדווח ואחר־כך שם רה

ל סטודנט טרולוביץ, צה״ל.
 כך אמנם עשה במילנו, רפואה
 על הצבאית לתחנה ודיווח
 בהוסיפו ההתנקשות, קורות
 לפני שונים. רפואיים פרטים

 אמרו לשידור אותו שהכניסו
 שמו כי צה״ל גלי אנשי לו

 רוצים הם ולכן מדי, מסובך
ב לו קראו הם אותו. לשנות
ה בתום סלע״. ״אריה כתבה
 הבחור להם סיפר עימו שידור

 להיות רצה שנים שש לפני כי
הת־ לא אך צה״ל, גלי כתב

 עוזרת אינה שלו פופולריות
 לנמל- נסעתי ״כאשר תמיד. לו

 את לצלם כדי בלוד, התעופה
הישראלית, נבחרודד,כדורגל

 היתר. לא מסקוטלנד, שחזרה
ב היה זה במקום. חיה נפש
 סמל- אבל חצות. אחרי אחת

 את רואה שאינו מישטרה,
 את מכיר ושלא ספורט, מבט
להי לי נתן לא ארבל. יורם
 תעודה שום לי היתד, לא כנס.

 נתן הוא ולמקליט לצלם בכים.
 עזר לא כלום לא. ולי להיכנס,

ו המטוס, נחת בינתיים לי.
 ולצלם. להתחיל היה צריך
שה כדי לבכות צריך הייתי

אז ורק למפקדו, יטלפן סמל

 ״עמוד התוכנית של הפעלולים אישהראל אילן
 השמיע הוא הפסנתר. על פרט האש״,

 לוי. שם־טוב המוסיקאי הלחין שאותה הסידרח, מנגינת־הימנון את
 המסיבה מארגני עברו המוסיקה של פס־הקול כשהתקלקל לוי.

 להשמיעה יוכל ואם לנגן יודע הוא אם ושאלו לאדם, מאדם
שם־טוב השתתף לא האש״ ״עמוד אנשי לכבוד שנערכה במסיבה

 סח״ ישראל ישראל(לב״י),
 יום־ גם חל יום באותו רוכ.

 יו־ סחרוב, של 69דד הולדתו
 האווירית התעשייה שב־ראש

באו לענייני־השקעות. ויועץ
 כי סחרוב סיפר הזדמנות תה

ו אליו טילפן מגרמניה יהודי
ב־ להשקעות יעוץ ממנו ביקש

יומ ניצב גכריאלוב מיקי
 סלמה הרחובות בקרן יום

שפי בשכונת ישרים, ומסילת
 אחיו גם פלאפל. ומוכר רא,

בשכו נמצא רחמים, התאום,
 מיקי. כמו לא ״אני :ואומר נה

 לעזור בא אני הפנוי בזמני
הפלאפל.״ את להכין לאבא

2282 הזה העולם


