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כמומזהה מרגישה אשכול כשמרים קורה מה
וייצמן דעזר אליבא התח־־ת שר ומיהו

 מנחם ראש־הממשלה 8'
 כאשר, גדולה בהלה גרם כנין
ה ביום הכנסת ישיבת בעת

 ניראה שעבר, בשבוע רביעי
כ הממשלה שולחן ליד יושב

תנו ללא לאחור מוטה שראשו
מזכי דקות. חמש במשך עה

מי קלימוביץ׳, יונה רתו,
באמצ פתק לו להעביר הרה
 נגע הלה הסדרנים. אחד עות

שה ראש־הממשלה של בכתפו
 ויצא הפתק את לקח מייד, גיב

 הסתבר המליאה. מאולם בחיוך
 בגין התעקש קודם־לכן ערב כי

 בעת הנואמים אחרון להיות
 הוא הציוני. הקונגרס נעילת

 לפנוודבוקר, 4.30 בשעה נאם
 9.00ב־ קם ,5.30ב־ לישון הלך

 ב־ בכנסת והתייצב בבוקר
 הממשלה חבר היה בגין .11.00

הבו לישיבת שהופיע היחיד
 נכהו המליאה כשבאולם קר,
 העייפות בלבד. חברי־כנסת 15

 והוא אותותיה, את בו נתנה
 כחמש למשך מושבו על נרדם

דקות.
 השדרנית של שהותה 81

 ולמרס כדכרה האמריקאית
 ראש עם ראיון לצורך בישראל,

 מייד לה. נעמה לא הממשלה,
 לה הגיש לישראל הגיעה עם

 שלה הטלוויזיה רשת נציג
ה דו״ח תוצאות את אי־בי־סי

ב החדשות בתוכניות צפייה
 הסתבר האמריקאית. טלוויזיה

ה במקום דורגה ברברה כי
 כש־ צפייה, 1070 עם שלישי,

 מתחריה שני צועדים לפניה
קרונקייט -ולמר הוותיקים,

 אורח להיות פאר מני המנחה על-ידי הוזמן שלו, השמונים יובל את שחגג1גוםמ נחום
 מי (משמאל), שור צבי הצייר גם התארח תוכנית באותה מני. ממני בתוכניתו

 שור הצייר ידלין. אשר של אחותו הרי, שרה של בדירתה שלו גנובים ציורים נתפסו כאשר שהתפרסם
 העיר, של הכבוד צייר התואר את לו ונתנה בכבוד אותו זיכתה מגוריו, עיר פתח־תיקווה, עיריית כי סיפר

 שנה, שמונים לו ובמלאות תל־אביב, עירו מצירו כיבוד או הערכה בכל גוטמן זכה לא זאת לעומת
אותה. לצייר והירבה בתל־אביב נולד גוטמן נחום תל־אביב. במוזיאון מוצג אינו משלו ציור אף כי הסתבר
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 להופיע רצה בתחילה בשבוע־האופנה. לראשונה הציג שאותם שלו, ביגדי־הים של בצילומי־הפיסומת
והדוגמניות. אוברזון גדעון :בתמונה מכובד. לא שזה החליט לבסוף הדוגמניות, עם ביחד בבגד״ים

 :צה״ל במדי הופיעו שניים רק
ם בר-לב חיי לסקוב. ו
 בשבוע החמישי ביום ■
הע מפלגת יו״ר הוצף שעבר
 בקריאות פרס שימעון בודה

שביק זרים מעיתונאים טלפון
 ושאל נדהם פרס לראיינו. שו

 כי לו הוסבר הדבר. לפשר
ל טס שהוא לעיתונאים ידוע

להי כדי לקאהיר היום מחרת
־ המצרי הנשיא עם פגש  אג

 השיב אל־סאדאת. וואר
 מחר, טס אני ״אומנם פרם:
 לשדה כולכם את מזמין ואני

 אז לשמונה. ברבע התעופה
 וטס ארקיע למטוס עולה אני

כול סופשבוע. לחופשת לאילת
 אלי.״ להצטרף מוזמנים כם

ה מסוכנויות אחת כי התברר
 מידע שקיבלה הזרות, ידיעות

 לאילת, פרס של טיסתו על
 טיסה על ידיעה והפיצה טעתה

לקאהיר.
לרו לטוס עשוי פרס 8!

 עם ביחד הבא, בשבוע מניה
 משה וח״כ בר-לב חיים ח״כ

 אורחיה יהיו השלושה ימחל.
ה הקומוניסטית המפלגה של

 הכין נסיעתו לקראת רומנית.
 את קרא הוא שעורי־בית, פרס

 חגה דבר עורכת של ספרה
 רומניה ממשלת ראש על זמר

צ׳אוצ׳סקו. גיקולאי
 ד,מיפ־ שבבית בחדרו, 81

 בתל־אביב הירקון ברחוב לגה
 מכתב ליד פרס, שימעון מחזיק

 בן- דויד לו שכתב ממוסגר
 נראה הוא בה תמונה גוריון,
 אל־סאדאת אנוואר עם בצוותא
מאיר. וגולדה

 של הפה פליטת אחרי 8!
 יועצו בעניין עמית, מאיר השר
ל שביקר חוסיין, המלך של

 על עימו ודן במשרדו דבריו
ל משותף תעופה שדה בניית
 שר-הבי- אמר ולעקבה, אילת
ה ״שר :וייצמן עזר טחון
 הפה. את מדי יותר פותח תחת

ה מתכוון הוא למי כשנשאל
 שהוא עמית, ״למאיר : שיב
 ותיק־ תחבורה — התח״ת שר

שורת.״
הארצי, הקיבוץ מזכיר 81

 157־ עם סי־בי־אס מרשת
 מרשת צגסלר וג׳ון צפייה

 ול־ צפייה. 1670 עם אנ־בי־סי
 מפתח יצאה לא הנזעמת טרם

 בישראל, שהותה עת כל המלון
 לראיין כדי אחת: פעם מלבד

בגין. מנחם את
ל שנים תשע במלאת 8

ה ראש־הממשלה של פטירתו
 התקיימה אשכול לוי מנוח

האז בתום בירושלים. אזכרה
 מרים לאלמנה ניגשו כרה

 מנחם ראש־הממשלה אשכול
 שר־התחבורה-והתיקשו־ בגין,

 חברי-ה- עמית, מאיר רת
 ושימ־ בר־־דב חיים כנסת
 לחייה. על לה ונשקו פרס עדן
עמד רכין יצחק ח״כ רק

 מרים לו אמרה ניגש. ולא בצד
 אני יצחק, הנה, ״בוא :אשבול

 מזוזה כמו היום מרגישה הרי
 תנשק אתה גם אם לי יזיק ולא

אותי.״
 חרות אנשי נהגו בשעתו 8
 המנוח, לראש־הממשלה ללעוג

 יכולתו חוסר על אשכול, לוי
 סיפרו לכך, כהמחשה להחליט.

 התה מגישת על הבדיחה את
לש ברצונו מה אותו ששאלה

ב ונעתה קפה, או תה תות,
 למטבע- כבר שהפך פסוק

 קפה.״ חצי תה, ״חצי לשון:
 העבודה אנשי מחזירים עתה

 בלעגם כגמולם, חרות לאנשי
 בגין מנחם של אי-יכולתו על

הממש ישיבת אחרי להחליט.

 להחליט שלא הוחלט בה לה
 סיפרו ההתנחלויות, בעניין
 החליט ״בגין העבודה: אנשי
 מסוגל לא הוא להתרחץ. שלא

 ברז את לפתוח אם להחליט
הק של זה או החמים המים
רים.״
 מי של הלווייתו בעת 8
מר רב-אלוף רמטכ״ל, שהיה
 חיים ח״כ ניגש מקלף, דכי

 משה שר-החוץ אל בר־לב
 וראש־הממשלה־לשעבר דיין
 רמט־ הם אף שהיו רבץ, יצחק

 ״חבר׳ה להם: ולחש כ״לים,
 — היינו קטנים כושים עשרה

שב רק נשארנו הלכו, שלושה
ל הרמטכ״לים כל מבין עה.״

בהלווייה, שהשתתפו שעבר
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