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לביתו? דילצ׳ין נשלח ומדוע
ביש מצריים שגריר 9)

 נפגש מורתדה, סעד ראל׳
 איש־אילת עם קוקטייל במסיבת

ב שהתפרסם מי כלסדן, רפי
 ארבעה כשישב החמישים שנות

 במצריים, בבתי־כלא חודשים
 סווים תעלת את לעבור כשניסה

ה בין זרה. אוניה סיפון על
 ומורתדה, שיחה נקשרה שניים
 של ההיסטוריה את ידע שלא

 ביקר אם אותו שאל נלסון,
ב השיב נלסון במצריים. כבר

 השגריר התעניין ואז חיוב,
נלסון. התגורר בתי־מלון באיזה

 שהתרגז בטרם עוד תעודה.
 ״דווקא :מהם אחד לו הסביר

 צריך סדר אבל בך, תומך אני
 לשוב נאלץ דולצ׳ין שיהיה.״

 תעודת־ה־ את לקחת לביתו,
 של הארוך לתור ולחזור זיהוי

הקלפי.
 הארוך השימורים בליל 91

המ כשהכל ההצבעה, שאחרי
 אחד התעייף לתוצאות, תינו

לבחי שרצו הרשימות מראשי
 הליברלית, המיפלגה של רות
 (״אברשה״) אברהם ח״כ

הביתה. ללכת וביקש שריי,

 שהיה מי ״בריש׳/ בכינויו יותר הידועקדם עזרא
 כשחב- והתפרסם בחיל״הים אלוף־מישנה

 מיסעדת שעבר בשבוע פתח שרבורג, ספינות את לישראל ריח
 מלעיט שהוא עד העוף, במאכל התאהב כה כריש באילת. עופות
 על שומר גם כריש אולם זה. בשר של ניכרות בכמויות עצמו

 רפי של בכפר־הנופש יום מדי מתייצב הוא כך לשם דיאטה.
 נלסון בעוד במקום, המוצב ישן מישקל על עולה אילת, ליד נלסון,
במישקל. עולה כשהוא פעם, בכל בו וגוער היומי מישקלו את רושם

 נלסון תיאר ארוכה שעה במשך
 בקא־ ישב בהם בתי־הכלא את

 ואיסמעיליה אלכסנדריה היר,
 חרף בהם. המגורים תנאי ואת
 ו־ לידידים השניים הפכו זאת

 של בכפר לבקר הבטיח מורתדה
 של הישן הגבול על נלסון, רפי

- וישראל. מצריים
 על המתחרים אחד 91

 הליברלית במיפלגה הבכורה
 קולו את — קול והפסיד כמעט

 המיפלגתיות בבחירות — שלו
 אריה שעבר. בשבוע שנערכו

 הנהלת יושב־ראש תלצ׳ין,
 שמאיים ומי היהודית, הסוכנות

 סגן של במיפלגה מנהיגותו על
אר שימחה ראש-הממשלה,

 הליברלים למרכז הגיע ליך,
 הקלפיות באחת להצביע כדי

 את שכח דולצ׳ין ישם. שהוצבו
 וחברי בבית שלו תעודת־הזיהוי

 לו לאפשר סרבו ועדודהקלפי
 הודו שכולם למרות להצביע,

בלי גם אותו מזהים הם כי

 והודיעה סרבה, דינה רעייתו
נש היא ללכת, יכול שהוא לו

למ הפעילים שאחרון עד ארת,
 את יסיים בעלה רשימת ען

ברי היתה לא לשריר עבודתו.
 שעת עד במקום נותר והוא רה,

מוקדמת. בוקר
הר אכן אבא ח״כ 91

ב בעניינים שוב עצמו גיש
 בניו־ שהה אבן שעבר. שבוע
האמ הנפל מיבצע בעת יורק

 של למבול וזכה באיראן ריקאי
ש מעיתונאים, קריאות־טלפון

 השוואה לערוך ממנו ביקשו
 למיבצע אנטבה מיבצע בין

 רק איראן. במידבריות טאבאס,
 הבין העיתונים את שפתח אחרי
 ניוז הדיילי אליו. פנו מדוע
 היה אבן כי לקוראיו, סיפר
מ שעמד המוחות צוות ראש
לעיתו אנטבה. מיבצע אחרי
 אבן נאלץ אליו, שפנו נאים

 חבר היה לא כלל כי להזכיר
המיבצע. בעת בממשלה

 הפולנית, המאפיה אל 91
 בעולם, הבדיחה לפי השלטת
 חבר שעבר בשבוע הצטרף

 בז״ זביגנייב מילבד נוסף.
 בגין מנחם הפולני, זינסקי
 יהיה הפולני, והאפיפיור הפולני
 גם המובילה בליגה עכשיו

ב פולני מאסר,י, אדמונד
 אדימונד היה ששמו מוצאו

טרצ׳ישבסקי.
 אר- נשיא סגן אגב, 91

 מונדייל, וודטר צות-הברית,
 שר־ בין שיחה כששמע נדהם

 יוסף הד״ר ישראל, של הפנים
 השניים בז׳ז׳ינסקי. לבין כורג,
 במעמע־לושן, דיברו לא אמנם

 דוגמאות הביאו אך פולנית,
 הפולנית, מההיסטוריה רבות

היטב. שניהם מכירים שאותה
 ויד־ מרדכי ח״כ 91

 שעבר בשבוע הציע שוכסקי
יש טלוויזיונית לסידרה רעיון

 וירשו־ לדברי מקורית. ראלית
 המי־ לסידרה לקרוא יש בסקי

 מישקל על הכיסא, אחרי רוץ
תפ ואת הגלימה, אחרי המירוץ

 סיעתו לחבר לתת המירוץ קיד
 ואת עמית, מאיר לשעבר,
 של האחר לחבר הכיסא תפקיד
 (״דודיק״) דויד לשעבר, סיעתו

גולזמב.
הטלוויז העימות אחרי 9!

 ח״כ ההסתדרות מזכ״ל בין יוני
 שר־האוצר לבין משל ירוחם
 השמיע שבו הורכיץ, ייגאל

 ואילו העגבניה זעקת את משל
 אמר חסה, לאכול הציע הורביץ

 :יעקובי גד המערך ח״כ
 מסלט חוץ מזה, יצא ״הכל

_________ _ הגון.״
אברהם המפד״ל ח״כ 9!

המפור־ התל״אביבי הפרקליט 1 ׳■(■
 אשת״החנרה של ובעלה סם 1'

 המיפ־ של הבחירות במטה שעבר בשבוע בלט רוזנשטיין, מלבהל׳ה
 שאול המיליונר של עורך־דינו שהוא רוזנשטיין, הליברלית. לגה

 שהת- שריר, אברהם ח״ב של לסיעה הצטרף בישראל, אייזנברג
 מאוחרת לילה בשעת אייזנברג. גם תמך ושבה בבחירות, מודדה
 הוא ולכיפה, לו מה כשנשאל כיפה. כשלראשו רוזנשטיין הופיע
לכבודו.״ ויה המיפלגה, את להציל יכול אלוהים ״רק :אמר

ך 111*1( ■11 ל1ה ) | עתה היא לשעבר, העיתונאית |
'# 1 #* 1—1׳ 11 1 הליברלית. המיפלגה דוברת 1

 הבחירות ליל כל את בילתה ,13 בת לילדה ואם גרושה פריאל,
בשרו להיעזר שיבואו לעיתונאים ממתינה כשהיא המיפלגה, במטה

 מוקדמת. בשעה הבחירות מטה את עזבו העיתונאים אולם תיה.
בסריגה. הלילה שארית את בילתה תעסוקה, חסרת שנותרה פריאל

מד (״אברמל׳״) ב רגיש מל
 כאחד ידוע מלמד ללבושו. יותר

ב המתלבשים מחברי־הכנסת
 שהוא למרות רבה, אלגנטיות

 ביגוד על מוציא הוא כי טוען
 מלמד בילבד. פעוטים סכומים
 לג׳רוסלס שעבר בשבוע• רואיין
 לטכסט צירפה והמערכת פוסט

 הוציאה התמונה שלו. תמונה
מ הח״כ-הדתי־הקיבוצניק את

 ישנה תמונה שמו ״הם כליו:
 דשי בעלת חולצה עם שלי,

 כבר זה היום ארוכים. צווארון
 רואה לא אחד ואף באופנה לא

כאלה.״ חולצות עם אותי

 יוסי העסקים איש 91
 אכסו־ מפקד שהיה מי הראל,

 ארוכות שעות משך ישב דוס,
 האילתית היוקרה במיסעדת
ליוש מתוח. כשהוא הקונכיה,

ה כי הראל, הסביר עימו בים
 שבגינה הצמחים אם שאלה

 הם המיסעדה בתוך המותקנת
 פלסטיק עשויים או אמיתיים
 של בסוסו לאכול. לו מפריעה

 לצדדים, הראל התבונן דבר
 אותו רואה אינו שאיש להיווכח

 ומישש לצמחים ניגש בקלקלתו,
 ובישר לשולחן חזר הוא אותם.
אמיתיים.״ ״הצמחים לכל:

סטנפורד, אגנם 91
 בישראל קנדה שגריר רעיית
ב נדהמה סטנפדרד, ג׳וזף
 בשם אליה כשפנו שעבר שבוע

 אחר רק פרינסטוך. ״הגברת
ה פשר התברר שניות כמה

 בעלה בצחוק. פרצה והיא טעות
 למכריו להזכיר נוהג השגריר

 שם על הוא שמו כי החדשים,
 באר- מפורסמת אוניברסיטה
 עליהם שיקל כדי צות־הברית,

 המכרים אחד שמו. את לזכור
 אוניבר־ החליף פשוט החדשים
סיטות.
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