
מזרחי ז>י כרמל
יעקב יזניח לציון ראשון נדעגי

 הציע ,18ה־ בן הבהבסוו בן־אבוהם, אבי
. הרימו בממשות שו־החוץ רנהונת בגין למנחם עצמו את

ל שבא הראשון הידיד 8!
הפו ראש־הממשלה אצל בקר
 אחרי מייד רביין, יצחק רש,

פרי על הדרמאתית הודעתו
שבו לפני החמישי ביום שתו,
לענ יועצו־׳לשעבר היה עיים,

 האלוף בטרור, מילחימה ייני
 (״גאנדי״) רחבעם (מיל.)
 הנכאה רוחו למדות זאבי•

להע גאנדי הצליח רבין של
 כאשר שפתיו, על חיוך לות
 המור מעשה ״עשית לו: אמר

 חדשים ׳סטנדרטים קבעת ' —
 אחד שאף לאשה, נאמנות -של
בהם!״ לעמוד יוכל לא
 ראש־הממשלה כשנשאל 8'

 מתכוון הוא מה רבין יצחק
ה חופשתו, בתקופת לעשות

 נולדה חודשיים ״לפני שיב:
 ־שהיא הזמן הגיע נכדה. לי

אותי.״ תכיר
 עדיין בגין מנחם ח״כ 8!

הח שם החולים, בבית שהה
 שבו הקשה מהתקף־הלב לים

 שיש לו נמסר כאשר לקה,
 ממי- דחופה •שיחת־טלפון לו

 הקו של האחר מעברו לאנו.
 זיהה שבעליו צעיר, קול בקע
 בן״ אבי לפרופסור עצמו את

 הצעיר ,18ה־ בן אכרהב,
 שעלילותיו השנוי־במחלוקת

 מעל בהרחבה בשעתן פורסמו
 בן־אברהם הזה. העולם עמודי
 כשד־ לכהן מוכן שהוא הודיע
 של הבאה בממשלתו החוץ
 להכלילו ביקש כך ולשם בגין,

הלי של ברשימת־המועמדים
 הציע השאר בין לכנסת. כוד

כפט זה בעניין להיוועץ לבגין
 האיטלקי הפרופסור -שלו, רון

ה כחבר גם המכהן הקשיש
ש לכך שגרם ברומא, סנאט

 והפרופסור- הרופא יהיה הוא
 אחרי בעולם. ביותר הצעיר

דחו שייחות־טלפון וכמה כמה
 אחדות ׳מהן זה, מסוג פות
 לבן- בגין הציע אחד- ביום
 ארצה שיבוא באדיבות שיחו

 ואז וייצמן, עזר עם וישוחח
בן־אברהם, לעשות. מה יוחלט

 היה ליטאני דני הזמר 8'׳
 להשמיע התכוון הוא בצרות.

 שלי. מחנה בעצרת שירים כמה
 ח״כ פנתה היום בצהרי אולם

 בהול באופן אלוני שולמית
המר ועדודהבחירות יו״ר אל

שהו כך על התלוננה כזית,
 הפרת מהווה ליטאני של פעתו

 הופעת האוסר חוק־הבחירות,
 תעמולת־בחי- במיסגרת אמנים

 עם התקשר הוועדה ר יו״ רות.
 לו הסתבר וכאשר שלי, נציג

 כאמן מופיע איגו ליטאני כי
ש הסכים כחבר־תנועה, אלא

ש בתנאי להופיע, לו מותר
 אך בציבור, שיריה על ינצח

 סולו. בקטעי-זימריה יופיע לא
 בעלותו כך על הודיע ליטאני

להש בקהל הפציר הבימה, על
להי כדי בשירה, עימו תתף
 את ״תעצמו מהפרת־חוק. מנע

 אפי שאני ותחשבו העיניים,
הציע. נצר,״
ירקוני יפה הזמרת 81

 בעמוד הופיע שמה נרגשת.
 טריביון הראלד של הראשון

 כבדר- צויינה והיא הפאריסי,
 אלא ישראל. של נית־הצמרת

 אליה התייחסה לא שהכתבה
 שר־הביטחון, אל אלא ישירות,

 מים־ מועמד פרם, שימעץ
 לראשות־הממש־ העבודה לגת
 פרם כי ציין הכתבה בעל לה.
הזנד וכי פיזימונאי־חובב, הוא
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 העצרת בתום יהושע). א.ב. הסופר (מימין, ברכיה על יושבת בתמונה הנראית הגר, הקטנה, ובתה
 חינם, מופיעה רק לא שאני בחיי הראשונה הפעם ״זוהי שמנה. המחאה תרם ואגמון התרמה נערכה

 בפעם זו בהזדמנות אמה את שראתה הגר, גילה. טענה ההופעה,״ בשביל כסף משלמת אפילו אלא
הבמה. מעל לה השיבה ואמה קריאות״ביניים, הערב במשך אליה קראה הבמה, על הראשונה

לקו זקוקה שהייתי היום וודו,
קואליצ להרכיב כדי לותיהם

 ספק ללא זה היה אולם יה,
כראש־ממשלה.״ הגדול חטאי
 הזכירה הזדמנות באותה 81
 ראש־ממשל- דיברי את ׳גולדה

 כי שטען הודו, של החדש תה
 לתפקיד תצלחנה לא נשים

מבי לא ״אני ראש־ממשלה:
 לסבול צריכה אני למה נה

זכ גולדה אינדירה." בגלל
 בשל הנוכחים בהערצת תה

נו צלם־עיתונוית אך הלצותיה,
 התרשם, לא במקום שנכח דע

 החוכמות שתי את כי יטען
 כבר גולדה סיפרה גם־יחד

 יום- בחגיגת קודם־לכן, שבוע
יע מאיר של 80דד הולדתו

מר בקיבוצו, שהתקיימה רי,
חביה.

 בתע- אורח־הכבוד היה׳1״ אליאור
אש של רוכת״הציורים

 ערכו השתיים אמה. ושל אורשלום, אביבה תו,
 האם תפרו המאורע לכבוד במשותף. התערוכה את

 כדרכו, אליאור, ואילו זהה מבד שמלות והבת
 והאהבה, הטוהר צבע לבנים, בבגדים לבוש הופיע
לאשה. אביבה את נשא מאז סימלו שהם

 ארבע במשך רוזוליו, שאול
 רמז לא פעם אף והוא שנים,

מיש פרענק.״ שהוא כך על לי
 מגרמניה, באה רוזוליו ת פה
 ישנים מאות כימה בילתה שם
ספרד. גירוש מאז

 לשעבר, ראש־הממשלה 8(
ה התוודתה מאיר, גולדה

 מיפ- ״יש חטאיה: על שבוע
 לא -שבשמה מאד, קטנה לגר,

 חב- ארבעה לה שיש אנקוב,
 ממש מהם ששניים רי־כנסת.

מת־ אני שרים. להיות התחננו

 סמי של נשותיהם שרון,ט ואז לי לי
נפ שרון, ואריק שרון

 רשמים ביניהן והחליפו אנט של בביתה גשו
אמ בשיטה עובדות השתיים הפוליטית. מפעילותן
 בתיקווה מקום לכל בעליהן את מלוות ריקאית,

 לדבר יכלו לא עתה עד להיבחר. להם יעזור שזה
עברית. אנט למדה באחרונה אולם ביניהן,

 כ- בטלפון עצמו את שהציג
הגיע. לא צעיר׳/ ״גאון
ה הוועדה שישבה בעת 81

 המועמדים רשימת של מכינה
 ישיר־ ניסה לכנסת, המערך של

 את למכור אלץ ינאל החוץ
 הקיבוץ מזכיר רוזוליו, דני

 הספרדית, העדה כבן המאוחד,
ל השמור השיריון בימיסגרת

 שר־זד התערב זו. עדה בני
 :הילל שלמה מישטרה,
 מי דני, של אחיו עם ״עבדתי

ישראל, מישטרת מפכ״ל שהיה

לאנשים
הנכונים!

777
הברנדי
הלאומי

שהוא
בינלאומי.
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