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 לפרטיהם חייבם מאורעות את לדעת אתם מעוניינים
ימים? לפי מחולקים לבוא, לעתיד

 בצ׳ק או בנקאי בצ׳ק ל״י 3.50 של הסמלי הסכום את שלחו
הכיס לוח את רשום בדאר ותקבלו תל־אגיב, 3364 לת.ד. דאר
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 דיין משה שר־הביטחון מתאים האם
 של לדעתו לא, ראש־הממשלה? לתפקיד
 שעבר בשבוע אלון שהעניק בראיון אלון.
 אינו דיין ״משה הסביר: הארץ, למוסף

 מתוך לא הממשלה, לראשות שלי המועמד
תכונו הערכת מחוך אלא אישית, מחלוקת

 לתפקיד מתאים שאיננו חושב אני תיו•
 לדעת בכל־זאת, ומי <•׳ ראש־הממשלה.״

 גולדה ראש־ממשלה? להיות מתאים אלון,
 את מציג ״הייתי היא? לא ואם מאיר.

 אחר שר • השר. השיב שלי,״ מועמדותי
 דיין, ממשה ביותר מרוצה שאינו בממשלה

 שפירא. חיים משה שר-הפנים הוא
 ״קשה השר. אמר טיבו,״ מה יודע ״אינני

 ידעתי אילו יונה. או נץ הוא אם לקבוע לי
עמ קובע הייתי ותוכניותיו, עמדותיו מה
 שהוא אחר, פוליטיקאי •י לגביהן.״ דתי
 שר, להיות מאוד הרוצה אך שר, לא עוד
 סנטור. הוא בינתיים, פרס. שמעון הוא

 נשיא בחירת בטכס השבוע, פרס הסביר
חבר ״בתור הצעירה: הלישנה של ארצי
סנטור. אני הצעירה, הלישכה של הסנט
התואר וזהו החיים, לכל הוא זה תואר
 ממני.״ אותו שיקחו פוחד לא שאני היחיד

 גולדה ראש־ממשלה, שהיא מזה חוץ
ממלאת אפילו היא אשת. גם היא מאיר

— קונה גולדה
— הטתוח המצב

 ראש־השנה בפרום עקרת־בית. של תפקידים
 תל־אביב. ברחבי קניות למסע גולדה יצאה

 אותה ליווה רגילה, לאשר, בניגוד אך
 הקניות במסע גם אך שומרי־ראש. של גדוד
 פסקה לא היא המתוח: המצב בגולדה ניכר

 דויד לח״ב • בשרשרת. סיגריות מלעשן
 כנראה, לכן, נכדים. שבעה יש כן־גוריון

בחי העוסק גרמני עיתון עורך אליו פנה
 חינוך על דעתו את לשמיע כדי ילדים, נוך

הצ נכדו לגבי ביג׳י של מישאלתו נכדיו.
במיד פעם יחיה ״שאורי היא אורי, עיר,
 בן־גוריון, סיפר נכדיו על רק לא <•> בר■״
 1940 ״בשנת :עמוס בנו על גם אלא

 :אותו וכששאלתי לעשו. עמוס התחיל
 ,ומדוע ענה: סיגריות?׳ מעשן אתה ,מדוע

 תחדל ,אם לעמום: אמרתי ואז מעשן?׳ אתה
 חדלתי. ואומנם לעשן.׳ אני אף אחדל אתה,

 ברגע מיברק לו שאשלח לעמוס הבטחתי
 בכך. עמדתי אך בדיבורי. אעמוד שלא

 קשה לי היה חודשים תשעה או שמונה
 כשנפגש־ — ובסוף שהתרגלתי. עד מאוד,

 סיגריה היתר, שנה, מקץ עמוס עם שוב תי
בפיו.״ תקועה

ס ת מ  של תרו
שראל אמני־י

 את אמני־ישראל הגבירו ראש־השנה לרגל
 החג ערב החיילים. בפני בהופעות תרומתם

 בראש מרון וחגה רוכינא חנה יצאו
 גדות של במעוזים והופיעו אמנים קבוצת

בעלי אירגנו החג בסוף ואילו תעלת־סואץ.


