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! איזה !לפי - לעניים״ ..קיסיעו־ 1מיה
ההיסטוריה את סאדאת הנשיא מחשב קנה־מידה

 שר־החוץ כשחיפש 0!
למגו דירת־שרד דיין משה

 בבית עינו שם בירושלים, ריו
 שבשדרות ראשי-הממשלות

בירו אוסישקין פינת רמב״ן
 התגוררו שבו בית אותו שלים,
אש לוי כן־גוריון, דויד
 (לאה מאיר וגולדה כול

ץ  את פניו על העדיפה רב
 שהוא אבן, אבא של ביתו
 ראש־ כעת מתגורר בו הבית

 הבית בגין). :מנחם הממשלה
 גדלו ובחצרו בשיממונו, עמד

 שמעה כאשר שוטים. עשבים
 של רצונו על אשכול מרים

 בחוזה מולו ניפנפה בבית, דייו
 מינהל־מקרקעי- עם לה שהיה

ה הדיור רשות ועם ישראל
 הבית עתיד שלפיו ממשלתית,

 של לזיכרו למוזיאון להפוך
 דיין אשכול. לוי המנוח, בעלה
 נרתמה אשכול ומרים ויתר,
מש אלה בימים לעבודה. מייד

האחרו השיפוצים את לימים
 אשכול, לבית יהפוך והבית נים

 של מתכונת אותה על-פי בדיוק
 את בתל־אביב. בן־גוריון בית

 בדגניה אשכול לוי של ביתו
 למסור אשכול מרים החליטה
 עתה שוכן זה בבית לקיבוץ.

המשק. של הילדים גן
 ב־ שהתקיימה בשיחה 8
 מראשי אחד טען הכנסת מיזנון
ראש־ באוזני החרות תנועת
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נכות. בגלל מידיהם באחת מוגבלים שניהם :לשניים המשותף בשן. רפאל העתונאי עם שיץ שוחח

 הכלכלי העתון של המו״להימלפוב שבתאי
ה־ רשת ומנהל יום יום

מידע מקור שימש (במרכז), העבודה מפלגת של הלועזיים עתונים
לופטהאנזה הגרמנית חברת־התעופה של יחסי״הציכור אנשי לשני
 במיוחד שהגיעו (משמאל), איליו ומיק (מימין), ציזארץ פרנץ

לישראל. גרמניה בין התעופתיים הקשרים הרחבת לציון לישראל
 עזר הביטחון שר כי הממשלה
ה את לגנוב הצליח וייצמן

 האיש שהוא רק ולא הצגה,
 מנהיגי מקרב ביותר הפופולרי

הצ שגם אלא במצריים ישראל
האמריק לב את לשבות ליח

 גם הרי בכך, די לא ואם אים.
 לגנוב וייצמן מנסה בישראל

 מבגין הפופולאריות כתר את
 מ״שה שר־החוץ התערב עצמו.
 לא באמת ״זה ואמר: דיין,
יק אל־סאדאת שאנוואר יתכן

 לא, ומי נחמד מי בשבילנו בע
 בתוך אנשים ויוריד ויעלה

הפו סולם על מדינת־ישראל
 וממנו.״ פולריות

 דאש־הממשלה מכנה איך 0!
 אתר־ אלפרד את בגין מנחם

?  לעניים.״ ״קיסינג׳ר טון
 מפלגת לישכת בישיבת 0!

 ה־ יושב־ראש דיווח העבודה
 על פרס, שימעון מיפלגה,
 אנוואר הנשיא עם פגישתו

ה בין ואמר, אל־סאדאת
 עושה סאדאת ״הנשיא שאר:
 מאד מאוחר קם משוגעים. חיים

וצם ביום, פעם אוכל בבוקר,

מ נשמע לפתע בשבוע.״ פעם
 ,חייט ח״כ של קולו החדר קצה

: ג ל ־ ר  קורא אתה ״לזה פ
 פעם לאכול משוגעים? חיים
בשבוע?״ פעם ולצום ביום
 כי פרם, סיפר עוד 0

 של במושגים חושב סאדאת
 היסטוריה. שנות אלפים שיבעת
 כי סאדאת, לו אמר לדבריו
 היתר, לירושלים נסיעתו

ובהו היאור מן משה כמשיית
בבית־לחם. הנוצרי ישוע לדת
 מיפלגת סיעת בישיבת . 0

 של מועמדותו על דנו העבודה
 לתפקיד נכון יצחק ח״כ

 המיפלגה יו״ר המדינה. נשיא
מת הוא כי טען פרס שימעון

 נבון. של מועמדותו להצגת נגד
 ״שרים :הסביר מדוע, כשנשאל

 שר־ה- את — לנו לקחו הם
 מאיר תיקשורת־והתחבורה

 שר־העבודה־וה- ואת עמיוג
 פקידים כץ; ישראל רווחה

 מנכ״ל את — לנו לקחו הם
 סיוון עמירם האוצר מישרד

 ארנון ישראל בנק נגיד ואת
רוצים גם הם נשיא גפני;

 ראש־ממש־ רק לא! לקחת?
להם.״ לתת מוכן אני לה

לשעבר, שר־האוצר
 טען, ,דגייגיביץ יהושע

 של ועדת־המגבית פגישת בעת
 תמיד הוא כי מיפלגת־העבודה,

 לא־פופלאר־ למשימות מתנדב
 לשעבר, שר-החוץ התערב יות.

 רבי- אתך, ״מה :אלון יגאל
פופו יותר אדם אין נוביץ/

יש במדינת כיום ממך לארי
ראל.״
ש אפלגאום, בועז 0

 הסרט עידוד על הממונה היה
 על־ידי שפוטר עד הישראלי

והתיי המיסחר התעשייה, שר
 משמש חורביץ, יגאל רות
 מיפלגת יו״ר של כעוזרו כיום

 של בחדרם ויושב העבודה
על לשעבר. ראשי-הממשלה

 מוכתר נחום, לוי ■משה של הבכור בנונחוס גדלי
 את ביום המנהל לשעבר, התימנים ברם

 בשנה לפני התאלמן האב, שם על הנקרא המשפחתי מל״ן דפוס
 העולה הפסנתרנית את לאשה גלילי נשא לאחרונה מאשתו. וחצי

 החוג מאחרי החיה הרוח היא שושנה בלבמן• שושנה מארגנטינה,
זו. בפעילות לה מסייע וגלילי החרות, בתנועת לאומית אמנות לעידוד

2115 הזה העולם


