
 השבוע התרונן ,״מהשולחן לקום הספקתי לא עוד ..אנ■
לעיתונות.״ הודעה למסור וץ כבר אבן קיסינג׳ה״ואבא

 לשעבר הח״כית של בעלה
תלמי(לוין). אמה

מחד החאנים 44 מבין !■
 לבית*המ־ חחרים שישה שים,

 רגיעה מקופת אחרי חוקקים
הש שלושת :מלבד לו: מחוץ
 -זרח בורג, 5ידסן ד״ר רים

 שהת- קול ומשה ורהפטיג
השבי הכנסת בראשית פטרו
 מ־ אהרים הברים ולטובת עית

 גם עתה יהיה מיפלגיותיהם,
 חבר־ שוב הילל שלמה השר

 ח״כ נבר שהיה לאחר כנסת
 לרגל ׳והתפטר השנייה ׳בכנסת

מאר באחת לשגריר התמנותו
נו •חהזרים שני ,אפריקה. צות

 שזנה, סגרת במי אמנם ספים,
 שהופיעה אלוני שולמית הם

וחב עצמאית ברשימה הפעם
 עו״ד מפא״י בסיעת לשעבר רה

ל הפעם שנכנס לין אמנון
הליכוד. כחבר כנסת

 נמצאת בו למצב פירוש ■
הש נתנה מדינת־ישראל, עתה
ר ה יואליה העיתונאית בוע

או שאלוהים ספק ״איו ו שפי
 כבר — הזאת הארץ את הב

אותה.״ דופק הוא שנה אלפיים
 שהת־ !מטאורולוגי קוריוז 0

 כי גילה בהארץ, השבוע יפרסם
 במדינת־יש־ מילחמה שנית כל

 ,,גשומה שנה נם היתר. ראל,
 ,1956 ,1948 לשנים כשהכוונה

 בתוכנית .1973 גם ואולי 1967
 הקצר, שישי יום שלו הרדיו
הידי את ׳מנוסי דירי שידר

 שלא התיקווה את הביע עה,
׳כ גמילחימות להשתמש יתחילו
בצורת. למניעת אמצעי

 הסופר-ה- של יצירותיו ■
 רודפות לב יגאל עיתונאי

 של חודשיים לאחר אחריו.
 סוף- הגיע הדרומי, בקו שהייה

 זה הייה ליחידתו. יסרט סוף
 כתב שהוא החופש אסירי הסרט

התסריט. את לו

קי סו כ פ ש ע1ה
כ • ם ח״ ה ר :עופר אב

 בכך, גולדה את מאשים ״...אני
 יש בתקופתה הראשונה שבפעם

 אם שונים, אנשים אצל ספק
בשלום.״ רוצה באמת ישראל

יושן? (מיל.) אלוף •
בע  תוכנית, אין ״לממשלה ג נ

 בשיטה לרגע. מרגע מחליטים
 או ימות, שד,פריץ או הזאת,

 להיות, יכול אבל ימות, שהכלב
ימות.״ שהיהודי וחלילה, חס

ת סגן • רו תיי ה ר־  ש
כ ה ח״ ד הו : י רי ע ״הממ ש
 המאה דפוסי לפי פועלת שלה

.״17,־ד
ב • ת ר״ כ ב ד דני ״

לא ״שיטת־הימיטביח :בלוף
המב תוחלף שלא עד !תשתנה,

הראשית.״ שלת

שצול לא־רגילה בתמונה שרון אריק י אלוףאריק של השחורה הכבשה
 חיילי תעלת־סואץ. של המערבי בצד מה

 למאכל. כשרה היא אס שיבדוק כדי החקלאי לאלופס אותה הביאו שחורה, כבשה תפשו אריק של אוגדתו
 נפגענו החקלאים, המילואים אנשי ״אנו :גדולה חקלאית חווה בעל שהוא שרון, אריק אמר הזדמנות באותה

גוטמן). נחום (צילם פה." כשאנו מאוד סובלים שלנו המשקים מאוד. קשה מהמילחמה

 ישיר־ השבוע הגיע ■כאשר ■
 קיסינר הנרי האמריקני החוץ

 בקשה לו היתד, לארץ, רזג
 מישרד״החוץ !לאנשי !מיוחדת

לעי ידליפו ׳שלא הישראלי:
 !כאן. שיחותיו 'תוכן את תונות
 היתד, לדבריו, לבקשתה, הסיבה

 שירי־ של הישיבה לאחר כי
 יאת ראה הוא בז׳נבה, החוץ

 אבן אבא הקשיראלי ,שר-החוץ
 פרי* אבי שלו לדובר ניגש
לעיתו הודעה לו ומוסר מדיר
 אמר השיחות. תוכן על נות

הספק לא עוד ״,אני :קיסינג׳ר
 כבר ואבן :מהשולחן, לקום תי

 אני לעיתונות. הודעות מוסר
 דביר יקרה לא שכאן מקווה

!״כזה

■ החיס מדיניות במיסיגרת י
 בארצות־ שהונהגה !בדלק כון

 הנוי ישעבד ׳בשבוע יטיס הברקת,
 בנוסע לקליפורניה קיסיינג׳ר

 ולא נוסעים במטוס רגיל
במ האחרונה בתקופה כמנהגו

 רי* הנשיא של המיוחד טוס
 הטיסה לאחר ניכסון. צ׳ארד

הר תה הי מד, קיסי׳נג׳ר אל נש
 :תשובתו ו ירגיל ׳כנוסע גשתו

 שבמטוס הוא, העיקרי ״!ההבדל
דיילות.״ הנשי&־איו

■  של ההכנה מפעולות אחת ;
 עיריית ראש לתפקיד המיועד

 שלמה (מיל.) אלוף תל־אביב
 פנייה היתד, להט, (״צ׳יץ׳״)
ב שישתתפו אישים למי׳ספיר

בש פעם איתו !שייפגש צוות
 ׳כדי ברמת-יאביב בדירה בוע
ש ■מוניציפאליות בבעיות לדון
 בין בהן. מתמצא אינו הוא

 הערים למתכנן פגה הוא השאר
לפ ספורים ומים גת. אלישע

 גת: לו אמר הבחירות, גי
 יכול עדיין אתה אם ״שמע,

 על־ידי אם לסגת, שהוא ,איך
 יבול לא שאתה מרופא תעודד,
 משהו או עירייה ראש להיות
 ה־ על לוותר לך ׳כדאי דומה,
 צ׳יץ׳. התעניין ?״ ״מדוע ג׳וב.״
 לא אם ״תראה, גת: ליו השיב

הטו האפשרות וזאת תיבחר,
,כראש שנים ארבע ׳תשב אז בה,

 ארבע אלד, יהיו האופוזיציה.
 שבאמת מה אבל !אבודות. שנים
 תיבחר. בן אם זד, נורא, יהיה

 הבעיות כל ביניך אז!תעמודנה
 אלוהים רק ואז עליהן;שוחחנו,

לך.״ יעזור
 הליכוד למנהיג עקיצה י■
ה השמיע בגין, מנחם ח״כ

ס פינחס שר־האוצר שבוע
 דס לעיתוני :בראיון פיר

 מאמין ״...הוא גולדשטיין:
 שזה בין אומר. שהוא במה

 בזמן דיימיון. שזה בין ׳מצייאות,
הצ לשנותיו חזר הוא האחרון
דמ מדבר והוא יותר, עירות
מאמיתות.״ יותיר גוגיה

 פינחס של יריביו ואילו !■
 יבול שאינו בכד היידוע ספיר,
 אד מחליף ל׳ האות את לבטא

 את בהלצה מסבירים ינדו/ תה
 את החליף שהוא לכך הסובר,

 בכך לפיאט, שלו השרד מכונית
 וולבו, לומר יכול אינו שהוא
וובו. אומר

 שבהסעות הקשיים את 0,
ה השישי ביום חש החיילים,

 ור״ איתמר בשרו על אחרון
 שר־הדתות של בנו הפטיג,

ב המשרת ורהפטיג, זרח
 הגיע איתמר צנחנים. יחידת
 בפאיד, הצבאי התעופה לנמל

 שסודר עד שעות יחמש המתין
טיסה. כרטיס לו

 על ,נחת בלתי־צפוי יטיל ■
 מאבק המנהלים המפד״ל צעירי
 לאומית. הידום ממשלת למען

 ישיבת ראש שיגר הטיל את
הרו הסמכות שהוא היריב !מרכז
הרב המפד״ל של העליונה חנית
קוק, הכהן יהודה צכי
 כתיב בו מוכתב שלח יאשר
 ה־ ״ההצעה נגד להיאבק שיש

 ממשלת הקמת של מגותפד.״
 הדבר נודע כאשר לאומי. ליכוד

 בימפ־ הלייכוד ממשלת למצדדי
 את מהם ■אחדים הביעו ד״ל,

 המוכתב הוצא !כאילו הסבירה
 זאת, לברר !כדי ברמייה. מהרב
 לחינוך המרכז יו״ר אצלו ביקר
שלמרות דובדמי כרוך דתי

4״״ייו״ להט שלמה(צ״ד״)
 ח״כ אמריקה ציוני בבית שערך בקבלת־פנים השבוע ׳השתתף אביב,

 כשביקש ובעיריות. בכנסת מיפלגתו לנבחרי רינולט, אלימלך הליכוד
 הליכוד מטעם העיריות ראשי שאר את שיאסוף ,מצ׳יץ עיתונות צלם

 דיין משה מאוד. ממהר ״אני והתנצל: צ׳יץ׳ סירב משותף, לתצלום
קיסינג׳ר.״ הנרי שר־החוץ עם קוקטייל למסיבת לביתו אותי הזמין

 לא שעות, שלוש של !שייחד,
 בין מעמדתו. להחזירו הצליח
 קוק: הרב לו אמר השאר

 גדולה היא מאייר ״גולדה
היא אם מחבלים. אתם ואילו

 לא חירום, ממשלת רוצה לא
חירום!״ ■ממשלת להקים צריך

הנשמ האחרונה הבדיחה 01
 ״ה־ המפד״ל: הבירי בקרב עת

 ד יהודה איננה אצלנו בעייה
וזבו יהודה אלא — שומרון

 לראשי היא כשהכוונה לון,״
 חברי-הכנסת במי,פלגה הצעירים
 וזבולון בן־מאיר יהודה
המר.
נש שינים, ׳מייספר אחרי 0

 ישנים שמות שלושה שוב מעים
 החד־ הח״בית הכנסת: במישכן

 של אשתו נמיר, אורה שח
 נמיר מרדכי לשעבר הח״יב
 ראש שר־העבודה, בזמנו שחיה

יש ושגריר תל־אביב עיריית
 צעיר !ביברית־ר,׳מועצות ראל

 אולימרט אהוד חברי-הכניסת
 לשעבר היח״ב של בנו שהוא
 אולמרט מנחם !חירות מטעם

 מיפלגיתו הנהגת עם שהסתכסך
 מקומו את מכך ׳כתוצאה ■ואיבד

 מאיר מיפ״ם ומזיכ״ל בכנסת,
העמק, ■מישמיר מקיבוץ תלמי

אבל... צדזולן, ן,71>צח2239
ק. ו ה ״ ד א ועדה תמונה באבו־רורט השריפה לחקירת •
ש הנפט, למען :אצלנו • א .ם י מ ב ו ב . .
! נביא יש :פרידמן מוטי • ה ר י ע נ
ת את מאפיין • ד ר פ ! עקשנות הכוחות: ה ד ר פ
! את עליו קיבל קיטינג׳ר : נשק דורשת ישראל • ן י י ר ה
ק. ל נשאר מדלק בארץ: •
בי צרת :התיקים חלוקת • . ר . . ן
ד אף עירה לא האיטלקים מול • . י ו ה י ל א

1898 הזה העולם24


