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 ושלישו ודוברו (למעלה) 1

 עיניו את מכסה גלוסקא, עמי הנשיא, של הצבאי
 אורח״הנבוד היה הנשיא (למטה) הימנית. ידו בכף

הוא בתל־אביב. שהתקיימה מפ׳ם, ועידת בפתיחת

 גלוטקא ואילו הבימה על הכבוד בשולחן ישב
 השונים שהנואמים בעוד באולס. הראשונה בשורה
 ניטו ומפ׳ם, העבודה בין המיניד עתיד על דיברו

 מבמות התעייפו שכנראה ושלישו״דוברו, הנשיא
אחרים. ענינים על לרגע ולו ולחשוב הדוברים,

 אוניית־ה־ טבעה מדוע ■
ב סגן־השר אלטלנה? נשה  ד

 לאיגרת, התראיין שילנסקי
 הסטודנטים אירגון ביטאון

 בצ־ הישראלים והמשתלמים
 הייתי ״אני וענה: פון־אמריקה,

 1977 בשנת האוניה. במיפקדת
 אלטלנה, ואנשי לכנסת נבחרתי
 הדוק קשר קשורים שאנחנו

 עשו השנים, כל במשך מאוד
 התחילו פתאום מסיבה. לכבודי
 קאר־ מיני כל אלי לפנות

 ששילטון שפחדו ייריסטים,
 ושנזרוק ראשים יערוף הליכוד

 ייחוס. לחפש והתחילו כולם, את
 שהיו יגידו הם שאם חשבו הם

 לבדוק יהיה ניתן — באצ״ל
 הם אם אבל רשימות. יש כי זאת,
 — אלטלנה על שהיו יגידו

 האוניה שהרי לבדוק, אי־אפשר
 למעשה, אבל וטבעה. נשרפה

 גוף אץ אצ״ל של החטיבות בכל
 אנו אלטלנה. אנשי כמו מסודר

 לנו יש קשר, על שומרים
 היו הכל בסך פגישות.

 אני אנשים. 900 באלטלנה
 כל כולם. את כמעט אישית מכיר
 שהם לי מספרים בלופרים מיני
 יכול אני אומנם באלטלנה. היו
 את שואל אני ואז לטעות, גם

 היו, מחלקה באיזה אנשים אותם
 מסיבה באותה וכדומה. עלו מתי

 אלטלנה, אנשי לכבודי שעשו
 להתקלקל יכולים שאנו אמרתי
 הקארייריסטים. על־ידי מבפנים

 היו לא מפא״י של האסון
 הכדאיניקים. אלא המפא״יניקים

 מאנשים להיזהר חייבים אנו ולכן
 הסיבה ידועה כבר והיום כאלה.
 מכיוון — אלטלנה טבעה מדוע
 אלף 100 לפחות עליה שהיו

איש,״
 ב־ עודו־דיו שילנסקי, ■

 בוועדה כחבר מכהן מיקצועו,
 הכנסת. כנציג שופטים, למינוי

 מישהו אליו פנה מכבר לא
 עורך־דין לטובת שדולה שעשה

 כשופט־תע- להיבחר שביקש
 אמר הטלפון לקו מעבר בורה.
 משלנו.״ ״הוא לשילנסקי: האיש
 ״הוא בצחוק: שילנסקי שאל

 לפני אלטלנה על שעלו מאלה
אחר־כך?״ או שטבעה

 שילנסקי של היותו לפני ■
 מזלו את ניסה הוא סגן־שר

 אדמה בחלקת בגידול־תותים,
 למזלו פתזדתיקווה. ליד במושב

 תותי־בוסר החלקה הניבה הרע
בלבד.

 דיין משה של קמצנותו ■
 בחייו. כבר לאגדה הפכה המנוח
 הורביץ, יגאל למיפלגה, חברו
 דיין הוא, שכאשר נזכר

 באותה היו פרם ושימעון
 פעיל אליהם פנה מיפלגה,

 ערבות על שיחתמו וביקש
 הורביץ בבנק. שקיבל להלוואה

 כתב דיין ואילו חתמו ופרס
 לחתימה: המיועד במקום

״אשתדל.״
 הליכוד, ח״כ הורביץ, ■
 עתידו את רואה הוא איך נשאל

 לא הוא אם לדעתו, הפוליטי.
 יתמודד הוא לליכוד, יצטרף

עצמאית. ברשימה
 פירסם שנים כחמש לפני ■

 כסקופ )2149( הזה העולם
 שימחה בין שיחה תמליל
 שר־האוצר, אז המנוח, ארליך

 המנהלים מועצת יושב־ראש ובץ
 בן־ארי. מרדכי אל־על, של

 במיסעדת אז ישבו השניים
 בעתיד ודנו בתל־אביב טריאנה

 לא ארליך חברת־התעופה.
 את קיבל הזה שהעולם האמין
 כנראה שישב ממישהו המידע

 ער־שמיעה והיה שולחנם, ליד
 שבמיסעדה חשד הוא לשיחה.
 למרות מכשיריהאזנה. הוטמנו

 האהוב הפגישות מקום זה שהיה
 שם לאכול בה לא הוא עליו,

 הציל המצב את חודשים. במשך
 המישפטן למיפלגה, חברו

 ערר הוא גולדנברג. אמנת
 ובין ארליך בין סולחה

 בקשת על־פי בעל־המיסעדה,
 את לפקוד חזר וארליך הבעלים,
המקום.

על פעם נשאל ארליך ■
 יצחק התיקשורת איש ,יך

, מי  של דימוי לו יש מדוע לי
 הבאים שכל היה הסברו שקרן.

 כדי זאת עושים אינם אליו
 שהם מפני אלא איתו, להתחבר

 שהוא מכיוון משהו. ממנו רוצים
 לשתוק. נוהג הוא ואנושי, סלחני

 את מפרשים היו המבקשים
 כן, אחרי כהסכמה. שתיקתו

 הם דבר, להם נותן היה לא כאשר
שקרן. שהוא טוענים היו

 הרדיו תוכנית מאזיני ■
 הרשת, צבעי כל הפופולארית

 עורך־התוכנית את השבוע שמעו
 (״דודי״) דויד ב,׳ ברשת

 לפני מתנצל כשהוא מרגלית,
 קול־ישראל, של הכתבים אחד

— הסיבה נסטלבאום. משה

 טילפן לפני־כן ימים שלושה
 כך על והתרעם לאולפן מאזין

 מעברתים אינם הרדיו שכתבי
 לעברית מישפחתם שמות את

 נסט־ את הזכיר הוא תיקנית.
 שמו שפירוש וציין לבאום

 דויד קן״. עם ״עץ הוא בעברית
עיתונאי של אחיו מרגלית,

 שאל מרגלית, דן הארץ,
 אפשר אם הדעת בבדיחות

 של המישפחה שם את לתרגם
 אחרי הקוקיה״. ל״קן נסטלבאום

 שהכתב מרגלית חשש מחשבה
 לא הצעתו את יפרש גבה־הקומה

סליחתו. את וביקש נכון,
 של הראיונות בתוכנית ■
 הזה, השבוע פאר, מני

 אנשי נוהגים בחמאם, הנערכת
 איש את לבחור והקהל הצוות

 הציע רז אבי העיתונאי השבוע.
 בעיר־ שגרה פולנית ״אישיות

 לכותרות השבוע ושזכתה קודש
 ״אתה פאר: שאל דיכוי.״ במדינת
 ״נפלת רז: ענה לבגיח״ מתכוון

 התכוונתי שתיפול. ידעתי בפח.
בפולין.״ האפיפיור לביקור

 לבחור הציע הצופים אחד ■
 מישרד־ בדובר השבוע כאיש

שכא יניב, נפתלי החקלאות
 הרעיון על דעתו מה נשאל שר

 ענה לארץ, חמורים לייבא
 חמורים. מספיק יש שבארץ
 בהגרלה, אחר־כך, זכה אף הצופה

רוק. למופע כרטיסים בזוג
בסטוק שנערך בטקס ■
 לידיו קיבל שעבר בשבוע הולם
 את עוז אבי לתיאטרון הד״ר
 איגוד של השנתי השלום פרס

 בשוודיה. החופשיות הכנסיות
 נשיא על״ידי שהוענק הפרס,

 נגד לוועד ניתן האיגוד
 פעילותו על בלבנון, המילחמה

 הפרס החולפת. השנה במשך
 שנה מדי מוענק היוקרתי
במקומות לקבוצות או ליחידים

 פעילות על בעולם, שונים
 הכנסיות איגוד השלום. לקידום
 •-< כל את בתוכו המאגד השוודי,
 את להוציא שם, הכנסיות

 לארץ שיגר הרשמית, הלותרנית
 המפה את שלמד מיוחד שליח

ההתנג תנועות של הפוליטית
 על נפלה הבחירה למילחמה. דות

 העיקבית פעילותו בשל הוועד
הראשון. יומה מאז המילחמה נגד

רבים תיקשורת אנשי ■
 ן— תוכנית כמגישי להתקבל ניסו

 שבא. מה בטלוויזיה, חדשה
 ק שניים. נבחרו לבסוף

 בארקיע לשעבר טייס חמיצר,
 בחברה צימצומים אחרי שפוטר

 היא ברק. בתיה והשחקנית
 ויבין נחום הרופא של אשתו
 פעלה הרופאים שביתת ובעת
 היא וחבריו. בעלה למען בגלוי

 סיפורי במופע משתתפת גם
 1 כי ייאומן־ לא בית־המישפט,

!— יסופר.
בית־המיש־ סיפורי צוות ■

 בן־ יעקב של בראשותו פט,
 למופע שחקנים חיפש הרצל

 בתיק- העוסק בסידרה, הבא
1 לשחקנים פנו הם גירושין.

 שני, ושושיק לביא אריק
 כבני־הזוג להופיע בהצעה

1 המישפחה בני המתגרשים.
\ וצמד ההצעה, על וטו הטילו

 בינתיים אותה. דחה השחקנים
 קרוליין השחקנית נענתה

! את לשחק להצעה לנגסורד
 היא במופע. האשד, תפקיד
אחרי רק השתתפותה את אישרה
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 בא ההסתדרות, מזב׳ל ממלא״מקום קיסר, בודה.

הוא מפ׳ם. ועידת של הפתיחה לטקס באיחור

 הראשונה. השורה בצד העיתונאים, ליד התיישב
 שם השורה, מרכז לעבר פנה לו, כשנרמז אחר״כד,

 התיישב באשר בשמו. המסומן כיסא לו המתין
ערה. שיחה לצידו, שישב הכהן, איתו ניהל שם
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