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היסטורי
לוקסמ המקום: .1971 ליוני 23 הזמן:

 להיסטוריה. שייכנסו וזמן מקום בורג,
 לאחר בריטניה, הצטרפה בו וזמן, מקום
הצעי המשותף, לשוק דיונים, שנות עשר

 לפנים. ענק צעד אירופה איחוד את בכך דה
 גדול חלק על ולרע, לטוב שישפיע, צעד
ישראל. כולל — העולם של

 כרטים־הכניסה מחיר חדשה. תקופה
 לעומת מדי. גבוה האנגלים, כל לדעת היד״
ב סבירים היו האחרים הקבלה תנאי זאת,
 נכונותם על הוכיחה רבים, שהפתיעה מידה

ברי לקראת לצעוד וחברותיה צרפת של
 ארצות־ גם בריטניה, כממשלת גם טניה.
 פתחו הן זד״ שבצעד משוכנעות השוק

העשהמזס־, של בהיסטוריה חדשה תקופה
ממ ראש אם לראות רק נותר עתה רים.
 את גם בכן לשכנע יצליח בריטניה שלת
לא עדיין הצריכים הפרלמנט, חברי 640
 כל שכן. להניח סביר ההסכם. את שר

ב תתקשה האופוזיציונית העבודה מפלגת
הי כאשר האיחוד. רעיון את לפסול יותר

א תד,  וילסון הרולד גם ניסה בשלטון, הי
ונכשל. — זו לאומית מטרה להשיג

תת האיחוד, את הפרלמנט יאשר כאשר
 ממיכלול ליהנות בהדרגה, בריטניה, חיל
 תהיה מאושרת פחות והנחות. הטבות של

ייפגע. לבריטניה שלה שהיצוא ישראל,

דאש־הממשלה
והמלצר

מ טובה לבקש הרוצה אזרח, עושה מה
להי יצליח שלא יודע אך ממשלתו, ראש
עימוז פגש

 האזרח הוא מקורי, פיתרון שמצא אחד
 למלצר שהפן — איירונם רונלד הבריטי
זו. למטרה

 סוכן־ הוא אילרונם פנים. אל פנים
לא מנכסיו לדבריו שירד לשעבר, ספנות

 איתה דרום־קוריאנית, שחברת־ספנות חר
 בתשלום עמדה לא מסחר, בקישרי היה

ה הדרכים כל את שניסה לאחר חובותיה.
 ממשלת לראש פנייה שרק החלים אחרות,

אותו. תציל בריטניה
 תשעה שנמשך במיבצע פתח כך, לשם

ב כמלצר עבודה קיבל הוא לידה: ירחי
הרש למעונו הגשה שתתי שסיפקה חברה

 ,10 דאונינג ברחוב הממשלה, ראש של מי
 אל פנים ניצב הוא למטרתו: לבסוף הגיע
הממשלה. ראש מול יותר, או פחות פנים,

סלי את ״ביקשתי כאתיקה. פגיעה
 במסי־ איירונם דיווח הממשלה,״ ראש חת

״מסר המיבצע, לאחר שערך בת־העיתונאים
הב הית מר שלי. מכתב־הבקשה את לו תי

בנידון.״ לעשות יוכל מה לראות טיח
נמש למלצר הממשלה ראש בין השיחה

 דובר בישר ובעקבותיה דקות, כחמש כה
 הפוטנציאליים הטובות מבקשי לכל רשמי,

 התחזה לא שאיירונם בעוד כי העתידים,
 שהיה הרי מירמה, שום במעשהו היה ולא

המקצועית. באתיקה פגיעה משום במעשהו
 בדיוק משיג היה פני שלושה של ״בול

הדובר. קבע מטרה,״ אותה
 מקצועית אתיקה באתו ציין לא הדובר

הממשלה. ראשות או המלצרות, איירונס: פגע

* ארה״ב
 סלון־יופי

הסוהר בבית־
 ואף — מגרשי־ספורט גני־נוי, סלון־יופי,

 ב־ האחרונים החידושים הם אחד, סורג לא
 בשבוע שנחנך לנשים החדש בית־הסוהר

 ג׳ון העירייה ראש בראשות בניו־יורק, שעבר
 ה־ למשלמי שעלה החדש, במוסד לינדסי.
 תיזכר, דולר, מליון 24 העיר של מיסים

מכו מיסד,־ספד, עם פרטי, בחדר אסירה כל
ופינת־איפור. כתיבה שולחן במרבד, סה

 אדומים, בחלוקים לבושות האסירות, 440
 על הגיבו כבחירתן, כחולים, או ירוקים

״מאי מעורבים. ברגשות החדשים מגוריהן
 בלונדית, אסירה אמרה באה,״ שאני פה

צעי כושית עיקמה לעומתה, ארמון.״ ״זה
 באי־ אפה את קטן, רצח על היושבת רה,

 גבית־ — בית־סוהר ״זה רצון: שביעות
בית־סוהר.״ זה סוהר

1766 הזה הפולס 3׳ד




