טוב שיש קשרים
• קבוצת־מורים שעברה
ליד בית־ברל ,מיבצרה של
נדהמה
תנועת־העבודה,
לראות את ח״כ הליברלים
פינחס גולד שטיין ,פוסע
בטיבעיות גמורה מהבניין.
גולדשטיין היה בחברתו של
נציג היונים של העבודה,
אהרון )״אהרל׳ה־( הראל.
מה הריץ את חבר הכנסת
מכפר־סבא למעוז העבודה,
ועוד שעות ספורות בטרם
עלה למטוס ,בדרכו לחו״ל!
ירדגה ארזי! הכיצדז בתו
יעל ) (12היא גרופי נלהבת
של הזמרת .משנודע לה על
הופעה מתוכננת של הזמרת הנערצת עליה בבית־ברל ,אצה
לקנות כרטיס להופעה .ואז הסתבר לה ,לאכזבתה ,כי
ההופעה היא רק למנויים .מה היא אשמה שאבא שלה לא
מנוי על הפעילות בבית־ברלי האב המסור נזכר כי י ש לו חבר
טוב בבית־ברל  -חבר־הכנסת הראל  -ו מייד פגה לעזרתו.
הראל סידר ליעל פרוטקציה ,ללא כל בעיות ,והבטיח שגם
בעתיד תיהנה יעל מקשריו של אבא במיקרים חיוניים כאלה.

_

■ חבר״הכנסת יורם ארי־
תר ,השדכן הראשי בטיוח
שהושג בפרשת השב״כ ,נצמד
ביום הרביעי אל מקלט־הרדיו
הישן במיזנון־הכנסת והקשיב
בקשב רב לפרטי ההסכם ,ש
הומצאו חודש קודם לכן בפ 
גישה בינו לבין יצחק שמיר.
ארידור השתיק את כל הנוכחים,
שהפריעו לו בהקשבה.

■ אחד מחברי־הכנסת שנצ
מדו אף הם למקלט־הרדיו ,וש־
התחנן על נפשו לבל יוזכר שמו,
הגיע לאיזור במהלך ראיון כלש
הו .״מי זאת?״ תבע הח״כ הנרגש
לדעת ,״מי מדברת עכשיו ברד 
יו?" ״זאת,״ נענה על־ידי אחד
הנוכחים ,״זאת יוסי ביילין מז־
כיר־הממשלה "...הח״כ הנבוך
תפס את ראשו לצחוקם הרועם
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בן־שיטרית .אך בניגוד לשני חבריו לא חשף מלמיליאן את חזהו לשמש ,אולי מתוך שמרנות ירושלמית.
של נוכחים וביקש — ממש
התחנן! — שלא יזהו את שמו:
״בכל זאת ,זה לא נעים ,אנחנו
מאותה מיפלגה"...
■ אברהם פריד ,המכונה
״פריצי״ ,שהתפרסם כנושא־הד־
גל נגד החרדיים ,נראה השבוע

|ד  1 ¥ \ 1ד השגריר הגרמני בישראל ,הריע )למעלה( לכבוד השער הגרמני ,ומחא כפיים בנימוס )למטה(
 1 1 1 1 x 1 1לכבוד השער הארגנטיני .האזה בא למסיבת־גג שערך נספח־העיתונות הגרמני ,האנס״פטר
קאול ,בעזרת אשתו אליזבט ,לכבוד מישחק״הגמר .השידור הוקרן על מסך גדול ,והנספח הזמין את י די דיו
לנחש את התוצאות .היחיד שניחש נכונה :אברהם שווייצר ,איש העיתון הארץ .צילמה :רחל אבנרי ■

״זה היה מנגלה1

אריח ורחל אזולאי
.גם אני לא ידעתי!״
• ראש עיריית אשדוד ,אריח אזולאי ,התפרסם בגלל
מעצרו ,א ן יש לו סיפורים הרבה יותר מעניינים .למשל:
״אני מוזכר בסיפרו של איסר הראל .מופיע שם חלקי,
בניסיונות לו .פוס את הפושע הנאצי יוז ף מנגלה.
״הראל גייס אותי למשימה מיוחדת .הוא הטיל עליי
לקיים תצפית על הבית ,שבו אותר הפושע .אשתי רחל היתה
אז בחודש השביעי להריונה ,ולא יכולתי להשאיר אותה לבד.
לא יכולתי גם לספר לה בדיוק מה הוטל עליי .לכן טיילתי
איתה בסביבת הבית .היא בטח לא הבינה ,מדוע דווקא שם.
האמת נודעה לי לראשונה רק אתרי הודעתו המפורסמתשל דוי ד בן״גוריון בכנסת .המגמה היתה לתפוס את מנגלה
ולהעלותו לאותו מטוס שבו הוטס אדולף אייכמן.
״מנגלה הריח שהוא במעקב ,ונעלם עם לכידת אייכמן .יש
להם חוש״ריח לדברים האלה .כן .בטוח שזה היה מנגלה! אין
ספק!
״חזרנו ארצה ,נששגריר ישראל וכ* 30שליחים ישראליים
בארגנטינה הוכרזו כבלתי־רצויים'.

סועד בנחת ונהנה מהחיים .לש
אלה כיצד הוא מופיע באינטנסי 
ביות כזאת באמצעי־התיקשורת,
האם אינו עובד? ענה בפשטות:
״כן ,זה נכון .לא חסר לי זמן .אני
לא עובד"...
■ האמרגן שמואל צמח
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ורעיי תו ברכה יצאו את הארץ
לשבועיים של גמילה — הבעל
מנסה להיגמל מהרגלי״האכילה
שלו ולהפחית ממישקלו ,ואילו
אשתו ,מנהלת סטודיו לבלט,
מנסה להיגמל מעישון.

— ■ ■וו

רסנה

ברק י ■

13

