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ס י ש נ א
ב איך הי  הגרמנים 11א גרזפר פסח מל

ת ואילו ה •ש זיכרונו ח מ שי ך ל לין- ארלי מפז
ק פ ספו מיריב בעזרה זכה או
 לצפון בדרכו היה הוא רטיבי.
 בגלגל תקר אירע כאשר הארץ

ה את מוציא בעודו מכוניתו.
 במקום עבר שלו, הרזרווי גלגל

ט מכבי מנכ״ל א  ועזר טל יו
גלגל. להחליף לו

 עורך־הדין ביקר כאשר ■
י הירושלמי כ ו א ג דו ר בח ב

 הוא בגן־סאקר, המימונה גיגות
 י ר־ הופיעו שבה בטבלה הבחין

 המארוק־ העדה הישגי שימות
 כללו הם ברשימה בארץ, אית
דימו קריית־שמונה, ישוב את
 ועיירות אופקים נתיבות, נה,

 ברדוגו: העיר אחרות. פיתוח
 הצרות רשימת כמו נראית .זו
המדינה.״ של

 בקוד־ התוכניות עורכת ■
 תשכח לא פלג ענת ישראל

 עליה שעבר מה את רב זמן
ה התוכנית את הקליטה כאשר

 שפתחה תוכנית — הנורא סוד
הזיכ ביום הרדיו שידורי את
 התוכנית ולגבורה. לשואה רון

בשי בארץ, לראשונה עוסקת,
 ניסויים על ניצולים עם חות

 בהם שנעשו אכזריים רפואיים
ה במיסגרת הנאצים. על־ידי
 ערכה לראיונות שקדם מחקר

 ־ ה־ מיסמכים של בדיקה פלג
 ושלמעולם ושם, ביד מצויים

 היא התוכנית את נבדקו. לא
 משום פעמים, שלוש הקליטה

 לא טכנאים שני וגם היא שגם
 ששמעו. בסיפורים לעמוד יכלו
וב התאפק לא הטכנאים אחד

 אל יצא ניצול עם ראיון אמצע
לבכות. והתחיל לחדר מחוץ

 רפאל הפורש הרמטכ״ל ■
 עניין גילה איתן (״רפול״)

 מישרד־ה- מול שישבה באשה
ני הוא בשביתת־שבת. ביטחון

ה שהמדובר ושמע גש ר ש  ב
 אמו מבאר־שבע, יכלונקה.

 בכלא היושב אנטול, של
 השלישית בפעם יום, 35 הצבאי
 ' בש־ לשרת סירובו על השנה,
 רפול לבקשת הכבושים. טחים

 בנה יושב מדוע האם הסבירה
 :רפול לה ענה בכלא. יום 100

 כבושים, שטחים יש ״בפולניה
 המקום את כשעזב כאן.״ לא

 עוד. ויישב יישב ״הוא :הוסיף
מספיק.״ ישב לא הוא

 פסח שר־החקלאות, סגן ■
ר (״פייסי״) פ רו  גם מתגבר ג

 באחרונה הגרמנית. השפה על
 חקלאית בתערוכה ביקר הוא

כ־ימ קיבל הוא ועתה בברלין

ה הראיון אחרי ון.3ג יצחק
 יותר שמנה שהקהל, אגמון ציע
 המועמד בעד יצביע ,400מ־

 יצחק המערך. של המתאים
 קולות. שיבעה קיבל רכין
 שימעון קיבל זהה מספר
 השאר, כל את ואילו פרס,
ה קיבל קולות, 380נד יותר
נבון. יצחק הפורש, נשיא

 השומר־ ותיקי מישלחת ■
הנ במישכן התארחה הצעיר

 נכח, לא יערי מאיר שיא.
 חזן. יעקכ הופיע לעומתו אך

 מהם מי נבון עם־ התווכח הוא
 כן־ דויד את להכיר היטיב

 הכיר שהוא טען חזן גוריון.
 הנשיא מנבון. יותר טוב אותו
 הזקן את הכיר אולי שחזן טען
 הוא אך יותר, ממושך זמן

הש מקרוב. יותר אותו הכיר
 דיב־ על ושוב שוב חזרו ניים

 הגיעו כשלא ולבסוף, ריהם
לה לא הסכימו השווה, לעמק
חליט.

 ה־ עיטורי הענקת בטקס ■
 ראש־ הופיע גמישכן צל״ש

 והגיע קל, באיחור הממשלה
 הוא האירוע. בתחילת ממש
 אחרי ומייד ביותר, זעוף נראה

 החיילים, עם המשותף הצילום
ח שר־הביטחון עם ש  (.מי- מ

ם שד,״) דנ  הוא נבון ועם א
 שגבון למרות המקום, את עזב

 להמשך שישאר ממנו ביקש
 ועם שר-הביטחון עם שיחה

הרמטכ״ל.

תעו חלוקת טקס בעת ■
בירו המובחר העסק בית דות

 טדי העיריה ראש זכה שלים,
 התעודות, את שחילק קולק,
 הזוכות, אחת מיוחדת. במתנה
חול לו העניקה בוטיק, בעלת

 עליה, שחור. בצבע טי צת
ו ירושלים נוף מצוייר, בלבן,
 .״1ה־ ״תיאודור בלועזית כתוב
החול את לבש התלהב, קולק

 התעודות. בחלוקת והמשיך צה
 למיקרופון חזר הוא אחרי־כן

רי הליברלים, שח״כ וסיפר א
ששני הציע וייגשטיין, אל
 והיא החולצה, על יחתמו הם

 פומבית למכירה במקום תוצע
 למגן- קודש תהיה שתמורתה

 ב־ נמכרה החולצה דויד־אדום.
 קולק עמד וכאשר דולר, 300

בע לו העניקה מהבימה לרדת
 בצבע דומה חולצה הבוטיק לת

אדום.

יצחק הפועל מזכ״ל ■

ה לנושא הפכה פולץ ■
 שר-החקל- בין המרכזי שיחה

 ושגריר ארליך שימחה אות
 ג׳ורג׳ בישראל החדש קנדה

 עתה רק נפגשו השניים דרכון.
 השגריר קיבל שכאשר משום

 ארליך היה אמנתו כתב את
בשי- בארצות־הברית. בניתוח

 הזהב קילו 20 את נחלק ״בוא
לפו הרוסי אמר אחים,״ כמו
 אחים, כמו נחלק לא ״לא, לני.
 לו ענה פיפטי,״ פיפטי אלא

הפולני.

 מאיר לשעבר השר ■
ת, מי בדיעותיו, כנץ שידוע ע

 לקורבנות המילחמה קורבנות
שווא.

הרצל!ליפ האסטרולוג ■
ה עם שהמילחסה טוען שיץ

עכ לפרוץ עומדת לא סורים
 נשיא אוגוסט. בחודש אלא שיו,

אל־אסאד חאפט׳ סוריה

ך ¥ ״ 1ך ד חגיגות לרגל גתל-אביב שהוקם מארוקאי נאוחל טרבוש לראשו חובש ך • 3̂ | תל־אביב, עיריית לראשות המערך מועמד (במרכז) בן־מאיר המימונה. 1 1\#1 ב 1
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 היה שהוא השגריר הזכיר חה
 קנדה בשגרירות* שני מזכיר

יל על סיפר וארליך בוורשה,
 שם הייתי ״לא בפולין. דותו
 ידועה פולק אך שנה, 50 כבר
 ראש־הממשלד, סגן אמר לי,״

 זה יספרו שהם לאורח והציע
 ורנון בפולנית. בדיחות לזה

 שני על לו סיפר וארליך הסכים
ה ופולני, רוסי שומרי-גבול,

 בין המשותף הגבול על תופסים
זהב. מבריח הארצות שתי

 בעיקבות כנראה אותן שינה
 ראיו־ בערב מילחמת-הלבנון.

ליע אמר הוא בבני-ברק נות
 להניח צריך שאם אגמון, קב
תוצ את המאזניים כפות על

 מיל- שזו הרי המילחמה, אות
 מעיקרה. פסולה שהיא חמה
 שהממשלה בכך זאת נימק הוא

 לידי־כך להביא מסוגלת אינה
הי תהיה המילחמה שבעיקבות

 לדעתו, הפלסטינים. עם דברות
יהפכו הידברות, תהיה לא אם

 תפרוץ אחר־כך ומייד יודח,
 במיז- רבת־משתתפים מילחמה

התיכון. רח

 תן אימת מפ״ם ח״כ ■
ש רוח ומצח בירה בערב אמר

ל יש שלדעתו בעפולה נערך
 על להצביע למיפלגחו גם תת

הממ לראשות המערך מועמד
 יעקב שהמראיין אחרי שלה.
 רון הסכים עליו, לחץ אגמון
הוא שלו שהמועמד לומר

ך (למעלח, טו* הקבר. אל המורד בר, טימעון השחקן בעלה, בגופת מביטה ד
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