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מזרחי כרמל
יעקב הברון לציון רא׳*ת ׳זכי נד

שלא העבודה מיפרגת צירי 150 היו היכן
״במעשיהר - המיפלגה? בוועידת בבחירות הצביעו

זרמי? מאיר ״איפה 8
 ראש־ צעק ?״ זרמי מאיר איפה

 היה רכין. יצחק הממשלה
 שנשא אחרי ספורות דקות זה

 חברי לפני נאום־התודה את
ש מיפלגת־ד,עבודה, ועידת
 המיפלגה כבמועמד בו בחרה

 קטן, בחדר לראשות־הממשלה.
נד התרבות היכל במת מאחרי

 לחגוג כדי אנשים עשרות חסו
 בחירתו. בשימחת רבץ עם

 את ביניהם ראה לא רבין אבל
זר ״איפה המיפלגה. מזכ״ל
לפ ללא-הרף. קרא הוא מי?״

 ״הוא מישהו: לו השיב תע
 שימעון של למסיבה הלך

 ראש־ אבל צחק, רבין "1 פרס
 מיפלגת־ של הבחירות מטה

 כר* חיים השר העבודה,
 נושא לא ״זה התרגז. לכ,

 בדיחה ״עוד קרא, לבדיחות!״
הגורי את מזעיק ואני כזאת

!״ * לות
 להרשות שיכלו שניים 0

בפומ להזדהות שלא לעצמם
המועמ משני אחד אף עם בי

 של לראשות־הממשלה דים
 שר־רד היו העבודה, מיפלגת
 בר־ חיים והתעשייה, מיסחר

ה יריב. אהרון וח״כ לב,
היתר. לא לשניהם : סיבה

 המיפל- בוועידת זכות־הצבעה
 ויריב בר־לב כי מסתבר גה.

 וגם המיפלגה, מרכז חברי אינם
 אף לוועידה כצירים נבחרו לא

 ולכן המיפלגה, ממחוזות באחד
להצביע. כלל יכלו לא

 ראש־ של שומרי־הראש *
הממשלה.

הפרופ המדינה, נשיא 0'
 ניראה קציר, אפרים סור

 בימת על שישב בעת קצר־רוח
 מיפלגת־ ועידת של הנשיאות
כ בטכס־הפתיחה. העבודה,

והנאו הברכות התארכו אשר
ב מדי־פעם הנשיא הציץ מים,

ה התקדמות אחר ועקב שעונו
ה הסתיים כאשר רק מחוגים.

 דחק מה הסתבר החגיגי, מעמד
 ערב לאותו לו היו בנשיא.

ה של שנייה להצגה כרטיסים
 וארוחת- סרט הישראלי סרט

בירוש בקולנוע שהוצג בוקר
ה אחרי מייד ואומנם, לים.
לצ ורעייתו הנשיא יצאו טכס
בסרט. פות
 מיפלגת ועידת בפתיחת 0'

ה בבנייני שנערכה העבודה,
 צירי הריעו בירושלים, אומה

מ אחד לכל ואורחיה הוועידה
 רק הבמה. על שעלו המכובדים

 שר־ של שמו נקרא כאשר
 יד־ אהרון החינוך־והתרבות,

 ידלין דממה. השתררה לין,
הרא צעדיו את שעשה הנבוך,
 שנעצר כמעט הבמה, אל שונים
 מחיאות־הכפיים. היעדר לשמע

 באולם הקהל כי ידע לא הוא
 לבסוף לראותו. קודם ממתין
ה אל יצא היסוסיו, על התגבר

 במחיאות־כפיים והתקבל אולם
ב אחר שר מכל יותר סוערות
ממשלה,

ה של במעמד-הפתיחה 8:
 להימנון נוסף הושר, וועידה

 הימנון־הפועלים גם הלאומי,
 האינטרנציונאל. הבינלאומי,

 אותו שר רבץ שיצחק בעוד
בקיאות גילוי תוך מלא, בפה

שב בטורונטו לטידרת״הופעות נסעהירקוני יפה
 את שפקד הקרה לגל ונקלעה קנדה,

 יפה נסעה השמיים, התבהרו שבהם הימים באחד אמריקה. יבשת
 אלא שעות. במיספר הסקי ספורט את ללמוד וניסתה לאתר־סקי

 הזמרת את ללמד שנחלצו במקום, מדריכי־הסקי של מאמציהם שבל
 לגלוש. ללמוד הצליחה לא היא בתוהו. עלו מישראל, המפורסמת

 את שברה כי בטוחה והיתה ארצה, אפיים השתטחה זאת לעומת
קל. באורח קרסולה את נקעה רק בי גילתה לשמחתה אולם רגלה.

מב צרפת שממשלת היהודי המיליונרפלאטו סמי
 גם היה לידיה, הסגרתו את קשת

 העבודה. מיפלגת ועידת של החגיגי טבס־הפתיחה אורח השבוע הוא
 כי העיר בעמידה, הנאומים אחר שעקב בפלאטו, שהבחין מישהו

 המתכונן פלאטו, בי טענו אחרים ואילו בסביון״. מפא״י ״נציג הוא
למערך. כשותף עצמו להציע בא לכנסת, רשימה להקים

 כך נהג לא השיר, מילות בכל
 שימעון שר־הביטחון יריבו,
 התיק- את ששר פרס, פרס.
שי בעת לחלוטין השתתק ווה,
 את וקפץ האינטרנציונאל רת

הממ שרי שאר מכל שפתיו.
 ה־ לשירת הצטרפו לא שלה

ד השרים אינטרציונאל  יע* ג
כי ידלין. ואהרון קו

 המישטרה איסור למרות 8!
 זוהר אורי הבדרן התייצב

 את״ר מפעילי קבוצה בראש
 בהפגנת־ רבץ) תומכי (אזרחים

התר היכל בחזית לרבץ אהדה
 התכנסה שם בתל־אביב, בות

 ביומה העבודה מיפלגת ועידת
 קרא פרס מתומכי אחד השני.

בו־ !״״חשישניק :לעומתו
 ״נכון זוהר: לו השיב במקום
אש עם עשנתי הבוקר מאד!

ש לך להגיד מוכרח אני ! תך
מצויץ!״ סוחבת היא

 ישר יצחק האדריכל 8
ה מיפלגת ועידת ערב ניסה,

 מתחרה תנועה להקים עבודה,
 (אמנים את״ף זוהר, של לזו

 לכמה צילצל הוא פרסו. תומכי
 להצטרף מהם וביקש אמנים

 נראה זו. ביוזמתו ולתמוך אליו
 מיספר לגייס הצליח לא כי

מוכ שיהיו אמנים של מרשים
ה בפרס. בפומבי לתמוך נים

נולדה. טרם תנועה
ב הפופולארית הבדיחה 8!

 העבודה מיפלגת בוועידת יותר
ההצ אחרי שהושמעה זו היתד,
 המיפ־ מועמד בחירת על בעה
 מישהו לראשות־הממשלה. לגה

בעלי 150 היו ״איפה :שאל

 שלא בוועידה זכות־ההצבעה
התשו ״1 בהצבעה השתתפו

״בנזננשיהו!״ בה:
 תל-אביב, ראש־עיריית 8

ה מ ט, (״צ׳יצ׳״) שד ה  לא ל
 התרגשותו את להסתיר יכול

לק שהתכנסו הרבבות למראה
לפ לכיכר־מלכי־ישראל ריאתו

 את שם לקבל כדי שבועיים, ני
 תל־אביב. מכבי כדורסלני פני

 היו לא ביום־ד,עצמאות ״אפילו
 !״אנשים הרבה כך כל כאן

 אחד לו השיב .׳יצ׳צ התפעל
 למכבי !פלא לא ״זה :מעוזריו

מ אוהדים יותר יש תל־אביב
!״למדינה אשר

 ד״ש אנשי של בפגישה8
 יגורי, אסף בסגן־אלוף דובר

שהצ המרכז־החופשי מאנשי
 והוזכר החדשה, למיפלגה טרפו

 הדרגה בעל השבוי היה הוא כי
יוס במילחמת ביותר הבכירה

 סבלנותו פקעה כאן ד,כיפורים.
ה מנהיג ידין, ייגאל של

כ בהומור העיר, והוא רשימה
בתנו לנו שהיה ״נניח : מובן

ה בעל שהוא אלוף־מישנה עה
 שעבר בצה״ל גבוהה הכי דרגה
 בזכות האם אפנדיציט, ניתוח

 להיבחר צריך כבר הוא זה
?״ לכנסת
 תוכנית־הרדיו לעורך 8

עי עיתונים, על צה״ל גלי של
 אם* יואל ועיתונות, תונאים
 דיעה הנראה ככל אין תרץ,

בתוכ העיתונאיות. על טובה
 אסתרון הגדיר האחרונה ניתו

 גוף לה שיש כ״אחת עיתונאית
צריך פרצופה את אבל טוב,

י

א
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