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העריכה שולחן ליד קראעין
דולר!״ מיליון חצי לנו ״חסר

 ועיראק הראש, את הרימה סוריה המנהיגות.
 עם ראשונה ממדרגה טיפשית למילחמה נכנסה
 ערב־הסעודית במנהיגות. לזכות בשביל איראן
 סוריה והנה בכסף המנהיגות את לקנות ניסתה
 בדרך מנהיגה להפוך שביכולתה כל עושה

ברוטאלית.
במעשיה. מתערב אינו ואיש •

 כי הוכיח החיים של הניסיון בדיבורים. מנסים
 ואיך פה. עד — לאסד להגיד יכול לא מנהיג אף

 איראן, עם במילחמה עיראק בו? יילחמו
 עצמה, על מפחדת ירדן כוח, אין לערב־הסעודית

 מי אז מיסכנה, ולבנון בפועל איכפת לא למצריים
ערפאת? בשביל יילחם
 מרגיש אתה כפלסטיני האם •
מאי־סעם? בודד בעת

 כולנו, החיים. כל בודד הרגשתי אני
 הערבי, בעולם חיים שאנחנו למרות הפלסטינים,

 להרביץ יוכלו שבו לרגע מחכים שכולם יודעים
 ההמונית התמיכה ולכן הזמן כל ההרגשה זו לנו.

שלנה העור את שלנו, הזהות את המייצג באש״ף,

 על יהיה מה יסול, וערסאת והיה •
אש״ך?

 מדובר שלא מכיוון יפול. שערפאת חושב לא
 של המרכזי הוועד אידיאולוגי. בקו מדובר באיש.
 כולו נמצא ערפאת, של הקו את המייצג אש״ף,

 ברחבי מישרדים 115 לפחות יש לאש״ף בטוניס.
 כולם במורדים, תומך לא מישרד אף העולם,
 ערפאת יצא פוליטית מבחינה בערפאת. תומכים
יפול. לא הוא מחוזק.
 יהיה לדעתך מי ויסול, והיה •

אש״ף? כראש אותו שיחליף המנהיג
המרכזי. הוועד של עניין זה

 יבחר המרכזי שהוועד ברור זה •
 איש אותו לדעתך, מיהו, אך כמחליף,

 היכול מנהיגות, כושר ובעל כאריזמטי
ערפאת? של לנעליו להיכנס

 וזה כזה, איש למצוא זמן יקח וזה יודע, לא
 מכיוון מאוד חמור במצב הבעייה את יציב כמובן
 הוועד חברי האנשים, לשאר הכבוד כל שעם

 אש׳׳ף את להנהיג בהתחלה יצטרכו הם המרכזי,
כקבוצה.

 להחליף יכול אבו־ג׳יהאד האם •
ערפאת? את

 זה מחליף. להיות יכול אחד כל דעתי, לפי
 יבחרו כי סבור אני המרכזי. הוועד של עניין

קבוצתית. בהנהגה
 למכונית־התופת יחסך מהו •

בצור? שהתפוצצה
הזה. העניין על מדבר לא אני מדי. עדין זה
 מכונית־ את מגנה אתה האם •

התופת?
 את מגנה אני שפיכות־דמים. כל מגנה אני

 החלה שבה המילחמה, ואת ושאתילא צברה
 כל מגנה אני המורדים. את מגנה ואני ישראל,

 ראש כאשר האם שני, ומצד שפיכות־דמים.
 ועשה דוד המלך מלון את פוצץ ישראל ממשלת
 מה את גינה הוא הבריטים, נגר כאלה מעשים
 מתקרבים ואנחנו מטורף, העולם שם? שקרה

 בסוריה נטבחים אחינו שלישית. למילחמת־עולם
זה? הוא עולם מן איזה כיבוש. תחת חיים ואנו

 שמכל הוא, הגדול האבסורד •
 לפלסטינים טוב הכי בעולם המקומות

 הכיבוש תחת זה ברגע לחיות
הישראלי.

 שלאור בוודאי אבל אומר, הייתי לא טוב הכי
 לא גם הסורי, הכיבוש שילטון תחת שקורה מה
רע. הכי

.אל־עודזד של מערכת בישיבת קראעין
אסד של שמו את כששמעו ברגליהם כתשו ברחוב ילדים

 חיים של 59ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 מיפלגת־העבודה, ומזכיר המערך ח״כ בר־לב,

 ואשר צה״ל של השמיני הרמטכ״ל שהיה מי
 שר היה כבר עת מאיר, גולדה על־ידי נתבקש
 את לקחת בממשלתה. והתעשייה המיסחר
 מילחמת בימי המצרית החזית על הפיקוד

 טקסטיל, תעשיין של בנו בר־לב, יום־הכיפורים.
 ארצה עלה ביוגוסלביה, וגדל באוסטריה שנולד

 מיקווה־ החקלאי בבית־הספר למד ,15 בגיל
 על שפקד האיש היה לפלמ״ח, התגייס ישראל

 ,1946 קיץ של הגשרים בליל אלנבי גשר פיצוץ
 (שותפות העברית המרי תנועת פוצצה שבו

 את והלח״י) האצ״ל ההגנה, ארגון של זמנית
 ארץ־ של והמיזרח הצפון בגבולות הגשרים
כמג״ד במילחמת־העצמאות הצטיין הוא ישראל.

 אלון איש־טבע
ציפורים עד מחיות

 המוזר) י. הרומז; (י. מישפחתו לשם הצטרפו
 הכרכים אלף 18 בת סיפרייתו את והשאיר

 הוצאתו ואת בשדה־בוקר בן־גוריון לסיפריית
 (הזמורה מצליח מדל בעצמו שהוא אוהד, לבנו,

 עיתון ועורך זמורה־ביתן־־מוזץ) שהיה מה של
השבוע). (דבר

דו ב א ת  אנגליה, מערב ברידג׳, בניוביי ♦ ה
 בעל פישר, ג׳ון סר זוגית, בהתאבדות

 זמרת ),78( מאריה ואשתו )91( חברת־ספנות
 בפרוץ שימש אשר פישר, לשעבר. אופרה

 של אגף־החופים מנהל השנייה מילחמת־העולם
 האיש הוא הבריטי, המילחמתית התובלה מישרד
 חיילים 338226 של פינויים את וניהל שאירגן
 הצפון־ רנקירק מחופי וצרפתיים בריטיים
 ברג; להיחלץ, הצליחו עת ,1940 בקיץ צרפתית
הגרמני. הכיתור מן האחרון,

 הנגב ישובי של המים קווי את שאיבטח צעיר
 פיקוד דרך התפקידים, בסולם מכן, לאחר ועלה,

 במילחמת הרמטכ״ל וסגנות השיריון גייסות על
 לשיטת היסוד את הניח שאחריה ששת־הימים,

 להיסטוריה שנכנסה תעלת־סואץ, בקו המעוזים
בר־לב. כקו

חוג  של 65ה־ הולדתו יום בבית־השיטה, ♦ נ
 בשידור־הרדיו הידוע המשק חבר אלון, עזריה

 להגנת בהחברה ובפעילותו ארצנו נוף שלו
 טבע סיפרי של ומחברם רוסיה יליד אלון, הטבע.

 של אלפמ״ת עד חיות של (מאלפבי־ת רבים
 משמרי־טבע חוקים מיוזמי הוא ציפורים),

שמורות־הטבע. ומיוזמי פרחי־בח על (כהגנה

 קוט־ רפאל של 66ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 מחלקת (ראש הסוכנות הנהלת חבר לובי**,
 תוכניות 63 לי מקומו(.יש על הנלחם העלייה),

 את לעכב הצליח ואשר העלייה״) לעידוד שונות
 יידון שבה הבאה, השנה לראשית עד הדחתו
 שגדל רוסיה יליד הוא קוטלוביץ מחדש. עניינו

 למד ביניהם בורים, של בעיירה בדרום־אפריקה
 האירוע בורייה. על האפריקאנס. שפתם, את

 ז׳בוטינסקי, זאב של ביקורו הוא חייו את ששינה
 את לסיים הספיק מאז בדרום־אפריקה. ,1937ב־

 בית״ר נציב להיות שלו, המישפטים לימודי
 בין (שסייע, בגולה אצ׳׳ל ואיש דרום־אפריקה

 בקניה, במחנה הבריטים עציר את לחלץ השאר,
 בארץ הראשון הציבורי תפקידו מרידוד). יעקב
 שביקשו בגין, מנחם על־ידי 1948ב־ עליו הוטל

 שלה חופש) לוחמי של״ח(שיקום קרן את להקים
 אצ״ל, מחתרת לנפגעי לסייע כדי חירות, נזדקקה

 המדינה בשנות מישרד־הביטחון הכיר לא שבהם
 עיריית מועצת חבר היה מכן לאחר הראשונות.

 חירות של העולמית התנועה עסקן תל־אביב,
 משלושת כאחד נבחר 1977 של המהפך ואחרי
־. הסוכנות של החירותיים המחלקות ראשי

 יקותיאל של 69ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 תקופה שאחרי גרמניה, יליד פדרמן, (כסאוור)

 ארצה, עלה החלוצית בתנועה פעילות של קצרה
 מהרה עד נטש שאותה בחיפה, מלצר למישרת

 במיזרח הבריטי חיל־הים ספק של תפקיד לטובת
 הנמרץ, פדרמן מנשק״). חוץ (״הכל התיכון
 הבריטי, לחיל־האוויר להתגייס בבקשו שטרח,
 הלך ארצישראלי, טייס רישיון כן לפני לקבל
 רכש, או הקים חיל, אל מחיל המדינה הקמת אחרי

(קבוצת אמריקאים הון משקיעי עם בשותפות

 הת־ מחלקת ראש האחרים: השניים *
שמת,  מחלקת וראש דרובלס מתיתיהו יי
תבין. אלי והתרבות, החינוך

 (ין;כוכבים חמישה של בתי־מלון רשת מיאמי)
 קיסריה), דן אכדיה; כרמל: דן דויד; המלך

 המוצלח, הראשונים(הקידוח הנפט ממחפשי היה
 הראשונים הישראלים ומהפעילים בחלץ) ,1 מזל

 ובתי־ בתי־חולים (שיכונים, אפריקה בארצות
מלון).

 דיר של 73ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 עיתונאי שייב, ישראל (לפילוסופיה)
 שעלה פולין יליד קיצוני, ימני והוגה־דיעות

 השנייה מילחמת־העולם פרוץ אחרי ארצה
 פרטית בגימנסיה עברית לספרות מורה למישרת

 מראשי היה כבר זמן שאותו שייב, בתל־אביב.
 ער חותם הוא שבו אלדד, המחתרת לח״י(בכינוי

 מעש, לח״י, עיתון ומעורכי מאמריו) על היום
 שבאה הבריטית המישטרה מן להימלט ניסה

 על החלקה על־ידי הגימנסיה, בכיתת לעוצרו
 ונפגע מעד השלישית, הקומה מן הביוב צינור

 במשך מגובס ששכב שייב שלו. השידרה בעמוד
 לבית־ והובא בריטיים בבתי־מעצר חודשים 18

 על־ידי חולץ משם הגבס, להסרת ירושלמי חולים
 אותו והוציאו בית־החולים על שהשתלטו אנשיו,

לחופשי.

 הוצאתם עובדת בלונדון, ♦ פורסמה
 280 של צבאיות, כיתות־ירי על־ידי להורג,

 מילחמת־העולם בימי בריטיים, חיילים
 הנותרים 35ו־ עריקה בעוון מהם 245 הראשונה.

 או נשק נטישת עמדה; זניחת פחדנות; בעוון
 השופט חשף הזוועה את בכיר. קצין הכאת

 חומר אסף עת באבינגטון, אנתוני הלונדוני
 לעיין והורשה להורג הוצאות על לסיפרו

 סוף עד חסויים להיות אמורים שהיו במיסמכים
הנוכחי. העשור

 ייטראל ,84 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטר
 בהוצאת במיוחד שנודע ומו״ל, סופר זמורה,
 פרסם שבה לספרות, מחברות שלו, הספרים
 צרפתית, מאנגלית, עטו, מעשה מופת, תרגומי
 בתי־ספר תלמידי רבבות ואשר וגרמנית רוסית
 הוצאתו, של הקלאסיות היצירות כרכי את זוכרים

 סנדק זמורה, הלוי. יהודה שירי עד מהכוזרי
 אלתרמן, נתן של הראשון המו״ל היה המשוררים,

 פירסם הוא ואחרים. אמיר אהרון רטוש, יונתן
 לכתוב הירבה ),14 בגיל שירים(הראשון בעצמו

שתמיד, שונים שמות־עט תחת ספרותית ביקורת

שייב איש־מחתרת
בית־חולים עד מגימנסיה
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