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שבון עד ה ח ד ש מ מ ה

חנו טכס של הגדולות התעלומות אחת
 בן־ דוד של התנהגותו היתד. הכנסת כת

 כולם את להחזיק הצליח כרגיל, גוריון.
 פתיחת לפני שעה ,4 בשעה דרמאתי. במתח
 בן־גוריון, עם מנהל־הטכס דיבר הסכם,

 כן, לפני שעה לבואו. סידורים עימו קבע
 למספרת כךגוריץ פורה טילפנה ,3ב־

 לחדרה שיעלו ביקשה דויד, המלן מלון
 לא כלל בן־גוריון אולם אותה. לסרק כדי
מ נעלב הוא ההשערות: אחת לטכס. בא

ל לא ממנו שביקש הטכס, מנהל דברי
ל בן־גוריון הופיע זאת לעומת •! אחר.

שיע הישיבה היום. למחרת הכנסת, ישיבת
 באולם. להסתובב התחיל והוא אותו, ממה

 טובי, תופיק רק״ח, לח״כ ניגש לבסוף
 בו הפציר בקיבוץ, פעם אכל אם אותו שאל
# הסכים. טובי בשדה־בוקר. לבקרו לבוא

 שבמשך מגורי־כהן, ענה ?׳׳ מפה יוצאים
 ביג׳י: עם מילה החליף לא רבות שנים
 יודע, כבר אתה הממשלה מן יוצאים ״איך

 הכנסת.״ מן גם יוצאים איך תלמד עכשיו
 ה־ לכבוד שנערכה החגיגית בסעודה #

 פגש הכנסת, חגיגות לרגל רוסשילדים,
 בשרי קולק, טדי ירושלים, ראש־עיריית

כר משה והשיכון, העכורה התחבורה,
 בנטוב, ו-מרדכי אלון יגאל מל,

ה מלון מפינות באחת מסתודדים כשהם
 לעברם קולק קרא בירושלים. דויד מלך

 עושים שאתם צועקים אתם ״מה בקול:
 פיתאום מדברים כ־לכם י ירושלים בשביל

 לא מכם איש אוויר. הכל זה גדולות!
 עמד למדי מביך במצב • דבר.״ עושה

 נאוי, אליהו אחר, עיריה ראש לאחרונה
 בחוף־השנהב.־ לכבודו שנערך חגיגי בטכס

להיות חייב הוא כי לו, אמרו מארחיו
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 גם שחבשה אלא ראש, ופד רגל מכף לבושה שהיתה רק לא בסאן־טרופה. ואדים, רודה
נך.״ אותי שיצלמו רוצה ואינני. עדיין, מושלם לא שלי ״האיפור .לדבריה: הסיבה, משקפיים.

 לסיעה, חברו טובי ליד ישב שיחה אותה כל
 הסיבה: בולטת. באי־נוחות חביבי, אמיל
 הערבי בבטאון חביבי, כתב כן לפני שבוע

 מפ״ם, ח״כ נגד חריף מאמר רק״ח, של
 שהסכים על אד-זועכי, עבד-אל-עזיז

 אותה • בשדה־בוקר. בן־גוריון את לבקר
הפרלמנ היועצים בתא פולה ישבה שעה

 בין המזכירות. עם דברים החליפה טריים,
 היא אשכול, מרים את ,.תראו השאר:

 נעליים הממשלה חשבון על לעצמה קונה
עשי לא פעם אף אני גבוהים! עקבים עם
 באותו עוד הדבר כשסופר • זה!״ את תי

 לי איכפת ״לא צחקה: אשכול, למרים יום
מש שאני לי איכפת הגבוהים, העקבים

 עצמה מרים • שלי.״ מהכיס בשבילם למת
 כלים הדיחה היא הסיבה: עייפה. היתד,
 אלה ביומיים שעברו האורחים, מאות עבור

 רק עוזרת לי ״יש ראש־הממשלה. בית את
 מרשה- לא אשכול בצהריים. 2 שעה עד

 באמת מרוגז שהיה מי • מזה.״ יותר
 קיר את שעיצב האמן קרוואן, דני היה

 ל־ הוזמן לא הוא הסיבה: אולם־הכנסת.
 הכנסת, יו״ר של החגיגית ארוחת־הערב

ה לישיבה להזמינו טרח לא גם ואיש
גנז החדש. באולם הכנסת של ראשונה
אגב, • הוזמנו. לא האחרים האמנים
 קיר. אותו על קשה מלחמה היתד, לקרוואן

בש מרפסת, לתוכו שיבנה רצו המתכננים
 הייתי ״אילו קרוואן: נשיא־המדינה, ביל

ב ויוצא נכנם הנשיא היה לזה, מסכים
ב •< בשעון־קוקייה.״ כמו זאת מרפסת

 לדבריו נואם כל הקדים עצמו החגיגי טכס
 בירך אותם אורחי־כבוד, של ארוכה רשימה

 אחידה. היתר, לא הרשימה אבל במיוחד.
ירו שראש־עיריית לכך לב שמו חדי־אוזן

 ברכתו בדברי כלל לא ל!, קול טדי שלים,
 גול" נחום הציונית, ההסתדרות נשיא את

 בברכותיו הזכיר לא גולדמן ואילו דמן,
הרפ״יסטי. ראש־העיריה את

★ ★ ★

ת צו ת קפי וודאיות אפדיקאיו
 ח״ב פגש החדשה הכנסת במסדרונות

 בן־גוריון, את מגורי״כהן חיים גת״ל
.איך ושואל: לצד מצד מתרוצץ כשהוא

רע את לריקוד ולהזמין הרוקדים, ראשון
 יום באותו שכן המקומי, ראש־העיר יית

 בירת בין תאומות ערים ברית נחתמה
 באר־שבע. עירו, לבין בואקה, חוף־השנהב,

 ״לא נאוי. סיפר והזמנתיד״״ אליה ״נגשתי
י ולא התזמורת מנגנת מה בדיוק ידעתי
 אשכח לא אולם לרקוד. ריקוד איזה דעתי

 זה היה ימי. סוף עד הזה הריקוד. את
ו צ׳ה־צ׳ה־צ׳ד, וולס, טאנגו, של שילוב

נוראיות.״ אפריקאיות קפיצות

תמרורי□
דנ של יורשת־העצר נתארסה. +
 הצרפתי לרוזן ,26 מרגרט, הנסיכה מרק,
 דה־ דה־לאבורד אנדריי ז׳אן מרי ד,נרי

ה המזרח לענייני מומחה ,32 מונפזאט,
 מזכיר וכיום הצרפתי במשרד־החוץ רחוק

 הרוזן, בלונדון. ארצו שגרירות של שלישי
 הנסיכה את הכיר בויאט־נאם, בעל־מטעים בן

בסורבון. לימודיה בעת
ג. חו ראש־ של 40ר,־ הולדתו יום נ

 את שניצל קאסטרו, פידל קובה, ממשלת
 חמש של טלביזיה נאום ונשא ההזדמנות

 אינו הקובאני העם שאם הציע בו שעות
 שלטון, שנות שבע אחר ממנו, רצון שבע

להחליפו. אפשר
ג. + חו  יליד־ של 70,־ד הולדתו יום נ

 לייב יהודה לח״י, לוחמי קשיש חברון,
 סבא. בכינוי גילו בגלל הידוע שניאורזון,

 ראש־ יום־ההולדת: במסיבת אורח־הכבוד
תכ כי שגילה קולק, טדי ירושלים, העיר

 כוללת 2000 לשנת העירונית הפיתוח נית
העתיקה. ירושלים את גם

̂ג  ,שר־המסחר־וד,תעשיר לסגן נתמנה. .
 (ליוברי) אריה מוסקבה, ויליד המערך ח״ב

 את מביא אליאב של מינויו .45 אליאב,
ומכ לשמונה בממשלה סגני־השרים מספר

 בעבר שהיה מקצועי, סוציולוג אליה נים
 פורם־ יהודי (ומפנה בחיל־הים סגן־אלוף

בשג ראשון מזכיר סיני), מבצע בימי סעיד
 מפא״י ומומחה במוסקבה ישראל רירות

לאזורי־הפיתוח.

1?חידה
 ולבילוי מתאימים זוג בני למצוא איר

י.. ״ יותר! רציניות למטרות או להתכתבות
הפתרזן

אלקטרוני. מחשב באמצעות
ד י א

 בצירוף וכתובתך שמך את תל־אביב /ג21056 לת.ד. שלח
לתשובה. בול
אר *  למילוי שאלון וכן נוספות הוראות תקבל חוזר מ־

ד,זוג. מבני. הנדרשות ותכונות פרטים אישיות תכונות
 את לכם ויתאים שימיינם למחשב יוכנסו אלה שאלונים *

 ו/או השאלונים כלל מתוך ביותר המתאים הזוג בן/בת
שנקבל. התשובות

 בן/בת עם אתכם נקשר תן י שהמחשב לתוצאות ובהתאם *
מובטחת). (סודיות המחשב ע״י המומלצים הזוג

ל י ט ס ק ט ״ ״ ו פ מ ש
 ילדיך און לשלוח לך עוזר

ולבית״הספר. לגן ומסודרים, נקיים

טקסטיל
 בע״מ ה ק נ ביח״ר תוצרת

ת : היחידים המפיצים י ר ו בע״נז נ

לחגים חשקאות של שי חבילות
לארץ בחוץ לידידן

בע״מ שי״ ״חבילות לחברת פנה
51823 טל. ת״א, 15 העם אחד

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בהקדם. אותו

35ו5ו4 הזה הסולם


