
 הנשיא בית עם הסתבסך העיתונות צלם
ש הסדרן את היכה הבימה נשחק! הקשי

ש אחד. דבר .תזכרו ■1
או לזזשמיד רוצים הערבים כל

 רפאל הרמטכ״ל אסר תנו!״
 פעילי 300ל־ איתן (״רפול״)

שה החלוציות תנועות־הנוער
 שברפת- סבנקין ביד תכנסו
 :מהקהל צעק מישהו אפעל.
רפול ענה ז״ המצרים עם ,ומה

 חד שאיני רק ״לא לפגם. טעם
 להעלות שצריך אלא כך. שב

 הרגשה בי יש בחו״ל. גם אותה
 ההצגה בעיקבות אותי שתלווה

נש אמנות ראיתי ממושך. זמן
ב זאת לתאר יכול איני גבה.

 לאנשים ממליץ היית מילים.
לא בה. וליהנות ולראות לבוא

 ראש־הממשלח מל האישי רופאוגוססמן מהוין
ת ממלא  ועוגיות בעוגות צלחתו א

ת,  המלאה הצלחת בתל״אביב• במלון שהתקיימה במשיבה מתוקו
דתי. אופי שנשא באירוע שנכחו בנותיו, למתי גם מיועדת היתה

 לא זה ״המצרים היסוס: ללא
ערבים.״

הירוש העיתונות צלם ■1
ם הוותיק, למי מי ח א ר שר י
 הנשיא. בית עם הסתבך לי,
 מישפחת את לצלם הוזמן הוא

שהז מיוחדות בתמונות הנשיא
 בארצות־ ישראל שגרירות ,מינו

 י*■ של ביקורם ערב הברית,
ק  בני- שם. נכון ואופירה ח
 ובתום היטב לבושים היו הזוג

ממקומותי קמו כאשר הצילום,
ב כבדרך-אגב נבון חבט הם,

 לתיקרה, בחוט המחובר כדור
 בני־ה־ ילדי משתעשעים ושבו

 הכדור, את הסיט הנשיא זוג.
 למקומו, אותו החזירה אופירה

ה את לתפוס הצליח וישראלי
הת ביניהם. כשהכדור שניים
העיתו במערכות הופצה מונה
 לישכת רב. לפירסום וזכתה נים

 ה־ שישראלי כך על רגזה הנשיא
 לצלם עליו היה שלא מונה1םיץ<
 באותו בכך, די לא ואם כלל.
שלו הנשיא בבית התקיימו יום
 אחרים. מצולמים אירועים שה

 של המוצלחת שהתמונה אחרי
 לא לעיתונים, נכנסה ישראלי
שהת האירועים שאר הוזכרו
הנשיא. בבית קיימו

 יהודה הליברלים ח״כ ■1
 בהןנגה צפה לחינוך, ד״ר פרח,

 נשאל הוא בסופה יהודי. נפש
 הח'כ כמו חושב הוא אם

בהצגה שיש דרדקמן, חיים

 כפי שאהנה דעתי על העלית
שנהניתי.״

■  אכידור שמואל הרב !
ן ה כ  הוא נער שבהיותו סיפר ה

 את וראה אלנבי ברחוב טייל
 אוטו של ואופי מין הספר

ה נסבה חייו שעל ויינינגר,
 20 .הוצאתי יהודי. נפש הצגה

 בלי הספר. את וקניתי אגורות
 השומר-הצעיר של בוגר להיות
 פגם לא וזה סיפרו את קראתי

 נשאתי אף ולימים ביהדותי.
אשה.'

■  העלה בנראה ויינינגר !
 הבימה שחקן של הדם לחץ את

ף הזוטר ל  בא הוא כרין. דו
ל, יהושע של להצגתו כו  פו

 בליוויית בהבימה, שהתקיימה
 יעל,כ הסדרן, נעמי. אשתו

תי מכוכבי אכא, (״אבאל׳ה״)
 להכניס סירב המטאטא, אטרון

הי בתגובה לאולם. האשד, את
ל זוב־דם. עד ברין אותו סה

התיאט הנהלת הוציאה מחרת
 של למעשהו גינוי הודעת רון

 לוח-ה- על אותו ותלתה ברין,
 על ברץ כתב בתגובה מודעות.

 הבימה אנשי יעזו שבל הלוח
 איכילוב, לבית־החולים לבוא

 כדי כאחות, אשתו עובדת שם
לטיפול. בתור פרוטקציה לקבל
■  ישעיהו הפרופסור |

 הם־ קהל את הדהים לייבוכיץ
אותו לשמוע שבאו סודנטים

 באוניברסיטת קמפוס בעצרת
ה האירוע ״כותרת תל-אביב:

 לקרוא במקום נבונה. אינה זה
 היה ביירות ועד מביר־זית לה

 ם־ התקופה את בה לכלול צריך
 למי־ עד ששת־הימים, מילחמת

 לפרוץ העומדת הבאה, לחמה
ה האנשים רוב ייהרגו ושבה

זה.' באולם יושבים

■  עיתד היה שנה במשך |
 אכרמוכיץ אמנון מעריב נאי

' של הרדיו בתוכנית דתי. י  א
ה ששו דרך, סימני צור, לנ
 אברמוביץ/ סיפר בשבת, דרה

 תחנות על ניר-עם, קיבוץ בן
 הוא השאר בין בחייו. שונות

 לדתי, הפך הוא 13 שבגיל גילה
מ זרק תפילין, להניח התחיל
 בני־ על וכפה חזיר בשר המקרר

כ דתי. חיים אורח מישפחתו
חי להיות שב הוא שנה עבור
לוני.

 התרעמו המפד״ל חיכי ■1
ג יוסף ששר-הפנים כך על ר בו

א הקואליציה. לישיבת בא לא
 ״למרות :מלמד אכההם מר

לו מוברח אני מסיעתי שהוא
הו לבוא.' חייב היה שהוא מר

 כן■ יהודה סגן־שר־החוץ סיף
בקואלי זילזול ״זהו מאיר:

 סגן־שר-הרווחה-ו- העיר ציה.״
 מ- רוכין כן־ציון הקליטה

 ישמרני יאמר כך ״על תמ״י:
 אשמר אני סיעתי. מבני השם
אחרות.״ סיעות מבני

■  התנהל הכנסת בוועדת !
ה מם לחוק תיקח בהצעת דיון

 שושנה ח״כ'המערך השבחה.
ה הגישה אדמוזלינו ארכלי

 ״היא :העיר ומישהו משלה צעד,
 ח״כ הגיב לבורג.' לו תראה

להר מה לה -אין שריד: יוסי
להר למי אח לה יש ואם אות

אות.׳

■ א תה,׳ רק רוצה ״אני |
ההסת מזכיר ממלא־מקום פר

 באשר קיסר, ישראל דרות
בקבוק ראיון באמצע לו הוגש

 רק שותה ״אני תפוזים. מיץ
לק בוועד-הפועל.״ כמו תה,

ה לו אמר הראיון סוף ראת
 ״הייתי דנצי- איתן מראיין

אי שאלה אותך לשאול רוצה
של. ירוחם על שית או אז מ

 המיץז״ את תשתה זאת בכל לי
לש ״מדוע מייד: קיסר השיב
תו י ז״ איחנק שלא כדי תו

 על נשאל הוא בראיון -0
 ר ארידדר יורם שר-האוצר

 ״לארידור הכלכלית. דרכו על
 ״מייצב.' אחת מילה רק יש

 ר אבטלה מחירים, מייצב הוא
מת לא בעצמו הוא אבל שלום.
ייצב.׳

 יצחק מאמין במה עד ■1
 ב- פרם? לשימעון רבין

 גם אם נשאל הוא ערב־ראיונות
 לראשות הפירוץ על יוותר הוא

 ל- הנשיא ישוב אם הממשלה
 הבץ כשלא העבודה. סיפלגת

 ה- לו הזכיר לוותר, עליו מדוע
המיפלגה שיושב-ראש מראיין

1111411111 11 □ ם עולח כשחוא חפה במלוא מחייך ך או חעבודה מי&לגת מרפז בישיבת לנ
ם 11 1 11/ תח חמיפלגח יושב״ראש שעבר. חחמישי ביו שבח שוערה, ישיבח פ

שחובילו למדרגות שחובמד במעקח נעזר לא פרש חמיפלגח• נבחרי של תפקידים כפל למנוע תוחלש
קק חוא אך לבימח, ם מזכיר־חמיפלגח, לעזרת נז ת שכיוון בר־לב, חיי פיו. אל המיקרופון א
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