
 קבע, זה אך קלינגהופר, הנם לשעבר הח״ב
שיפמן. עמדת את לקבל יש כי

 להתעלם דולצ׳ין החליט הכל להפתעת
 במהירות קלינגהופר. של מהחלטתו גם

 עם שלו ההסכם את גרופר פסח חידש רבה
הב תמורת מועמדותו את והסיר ארליך

 ש- היה נדמה שר־ד,תחבורה. לסגנות טחה
 ויתר הוא גם אך להילחם, ימשיך שיפמן
מועמדותו. על לפתע
 שיפמן ויתר מדוע הסתבר אחר־כך רק
 קיבל כי סיפר לידידיו האחרון. ברגע
 עומד ידין כי האומר ד״ש, מאנשי מידע

 ולהיכנס בגין של תנאיו׳ לכל להסכים
לממ ד״ש כניסת לממשלה. ד״ש עם

 מישרת הענקת מיקרה בכל מבטלת שלה
יו מאבק ״בגלל לליברלים. נוסף שר

 די- שלמות את להרוס לי כדאי לא קרה,
שיפמן. טען מיפלגה,״

 במים־ לגדולה שעלה מי ניסים, משה
 בעזרת שמות, שני בעזרת הליברלית לגה
 מי המנוח, אביו של שמו ובעזרת השם

 עתה יצטרך לישראל, הראשי הרב שהיה
 כדי אלה מסוג שמות ועוד עוד לגייס

 תיכנס לא זאת בכל וד״ש נס לו שיקרה
לממשלה.

ם סי נו כי
בפאריס קצו־

מהוגים, היו הסובייטים
 הם גרוריהם אך

הסירוב אגשי
 בין מפרידה טיסה של אחת שעה רק

 שני בין המרחק אך — ופאריס לונדון
 תוך הערים בשתי שהתקיימו הכינוסים,
עצום. היה שבועיים,
יש ואישים אש״ף אנשי נפגשו בלונדון

 השלום בבעיות ענייני לדיון ראליים
 טובה. היתה האווירה ).2092 הזה (העולם

 הנציגים פדו־מערבי. היה הכללי הרקע
 אבנרי אורי פלד, (מתי מישראל שבאו

 סארטא־ (עיסאם אש״ף ונציגי ואחרים)
 היטב הבינו ואחרים) חמאמי סעיד ווי,

המשו המשימה ואת רעהו, בעיות את איש
 למשא־ומתן הקרקע את להכשיר תפת:

ואש״ף. ישראל בין
ואי אש״ף אנשי השבוע נפגשו בפאריס

ה לגמרי. שונה רקע על מישראל שים
 ופרדסובייטים. קומוניסטים היו מארחים

הבקי הדיפלומטים באו לא אש״ף מצד
 וחמא־ סארטאווי כמו ישראל, בענייני אים
 הפרו־סובייטי. השמאל אנשי אלא מי,

הסוביי במדיניות לתמוך היתה והמגמה
לישראל. עויינת היתד, האווירה טית.

הז לא המארחים בביסטרו. ישיבה
 מחנה את לא — ציוני גוף שום מינו
 למען הישראלית המועצה את ולא שלי

באו הזמינו הם ישראלי־פלסטיני. שלום
 — האלה הגופים מחברי שלושה אישי פן

 יחד קיס, ונעמי פעיל מאיר אליאב, לובה
 ואיש ניו־אוטלוק עורך פלאפן, שימחה עם

 מיש־ ציגלמן. ויקטור והעיתונאי מפ״ם,
 והגופים מרק״ח באה יותר גדולה לחת

עימה. הקשורים
וחב אליאב לובה מייד. בא המשבר

 במשקי־ רק בכנס להשתתף החליטו ריו
 להניח סירבו למארחים, זאת כשנודע סים.
הו המישלחת במושב־ד,פתיחה. לדבר להם

הכנס. את שתחרים דיעה
ה נפתח השישי ביום 16.00. בשעה

מיש הציוניים המוזמנים בהיעדר — כנס
 במשך בביסטרו. למטה, ישבו אלה ראל.

 מאחרי התרוצצות נמשכה שעות שלוש
 ללובה נכנעו. שהמארחים עד הקלעים,

נאום. להשמיע הזכות ניתנה אליאב
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 ואולמות בבתים
 תאורה תקליטים, כולל

״קנווד״ סטריאו. ומערכות
 ת״א, ,15 אבדגבירול
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 האחרון המועד חמישי יום
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 סידוב פון מקט
 וויו קיטי י הנריד פול

ווסיג ארל גי״מס
 חיפה — ״סבוי״ ירושלים, — ״אורנע״ ת״א, — ״תל-אביב״ — 2 שבוע

״ גבעתיים, — ״הדר״ — 22.10.77 ממוצ״ש בת-ים — ״עצמאות״ חיפה, — ״אמפי

 אליאב של נאומו ממסמיה. ערבי
מהנו חלק מצד נזעמת בצורה נתקל
 נאום־ לשמוע מוכנים היו שלא כחים,
 את הביע לובה הציונות. על נלהב הגנה

 ארץ הידוע, בסיפרו שפירט הרעיונות
המו מינשר את קרא ז׳נבה לגבי הצבי.
 וחצי, שנה לפני שנוסח הישראלית, עצה

 של האפשרות על כלליים במונחים המדבר
 לשלום. למשא־ומתן אש״ף הזמנת

 האולם את נטשה העיראקית ׳המישלחת
חו־ עבדאללד, מדבר. ■לובה

הממונה ״ף,

ר נ י מ ת ס ו א י ר ב
סינית, ברפואה יסוד הרצאות

אלכסנדר וטכניקת יוגה,
 להתקשר לפרטים בקשר מעשית. עבודה גם יכלול החומר
מוגבל. המקומות מספר .03־473031 טלפון הראל לד״ר

רמקולי
 מכל יותר !קובעים

 את אחד, מרכיב
המערכת איכות
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ביוריתמוס
הביולוגי) (השעון

 תרשימי את לקבל תוכל מעתה
 מחשב. ע״י מנותחים שלד הביוריתמום
ומשלוח) מ.ע.מ. כוללים (המחירים

ל״י 56.— חדשים 3ל־ נתוח מחיר •
ל״י 89.— שנה לחצי נתוח מחיר •
ל״י 152.— לשנח כתוח מחיר •

 וצרף שלך הלידה תאריך את שלח/י
 לפקודת המתאים הסכום על שיק
ת״א 39799 ת.ד. פרסום, שרותי .יג.ד.
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