
 א1שה טען הקול העורך. בבית צילצל הטלפזן
השפופרת... את טרקה העורך אשת בגין.

שהו של השלישי ביום 8!
 ושר־ ראש־הממשלה של תו

 בבית- בגין מנחם הביטחון
 באוטם־ שלקה אחרי החולים,

 של בביתו הטלפון צילצל לב,
ה אחרונות, ידיעות עורך  נו

 הרימה פולה, אשתו, מוזס.
ה בצד הקול השפופרת. את

 עם לדבר ביקש הקו של שני
 זה, מי שאלה פולה מוזס. מר

 מנחם שזה הקול אמר וכאשר
ב השפופרת את טרקה בגין,
 טרדנים אוהבת היא אין זעם.

 שעות כמה כעבור וליצנים.
 הפעם שנית. הטלפון צילצל

 וקיבל בבית, מוזס נוח היה
 גילה לתדהמתו השיחה• את
 מנחם אכן הוא המטלפן כי

 על להתלונן שביקש בגין,
 קאר־ שני הביעו שבו מאמר

 דעתם את אלמונים דיולוגים
 מעל דיבר בגין מחלתו. על

נמרץ. לטיפול במחלקה מיטתו,
 הנציג ערך בוושינגטון 81

האוטונו לשיחות האמריקאי
 מסיבת- דינוביץ, סוד מיה,

 המיש־ לנציגי בביתו קוקטייל
 ומצריים. ישראל של לחות

 חאסן כאמל הגיעו כאשר
גי בורג, יוסף והד״ר עדי

 להם, שהוגשה שהתיקרובת, לו
היהו האוכל טהרת על היתה

וגעפיל־ ובייגלס לאקס : די
הס- היהודי לינוביץ פיש. טע

 שהתחיל פוליטי, פינומן הוא
 .״1948 בשנת עוד דרכו את

הת ״לא :בורג כך על העיר
׳,״41 בשנת אלא ׳48ב־ חלתי
 של לחביבם הפך בורג 8

ש בארצות־הברית, העיתונאים
 המבדחות. הערותיו לכל צחקו

 של מסכמת במסיבת־עיתונאים
 שבה בוושינגטון, הפגישות

 ובורג, לינוביץ עלי, נוכחו
 בשאלה. העיתוניים אחד פנה

מופ למי אותו שאל המנחה
 העיתונאי: אמר השאלה. נית

 כאשר יחד.״ גם ולבורג ״לעלי
 אמר עליה, לענות הזמן הגיע
קו אתה ״ענה לבורג: עלי

 ״לא, לו: השיב בורג דם.״
 ויכוח אחרי קודם.״ אתה לא,
 אמר שניות, כמה של קטן

 כי קודם, תענה ״אתה עלי:
 העיר היופי.״ לפני בא הגיל

עלי, לך, ״תודה :בורג לו
זה.״ וגם זה גם יש לי אבל
 מסיבת־עיתונ- באותה ■1

ירו עניין אם בורג נשאל אים
 אמר למשא־ומתן. נתון שלים
אך משא־ומתן, ״לא :בורג

 לו אמר כך.״ על לדבר אפשר
יש ״לך :העיתונאים אחד

ה ירושלים. על ידועה גירסה
ב אחרת לגירסה תסכים אם

 :בורג לו אמר ?״ עניין אותו
טו יותר שהיא בתנאי ״כן,

שלנו.״ מהגירסה בה

 בישראל, האוסטרית התרבות
 כמו ״זה :טאופר כרכרה

 כך על העירה נישואין.״ בחיי
 יצחק ח״כ של אשתו דאה,
 פעם אף סרס עם ״לי :רכין

עליות.״ היו לא
באו נזכרה רבין לאה ■1
בבע פגשה כיצד מסיבה תה
 הראשונות. הפעמים באחת לה

 ו־ בפלמ״ח, חיילת היתה לאה
 ב־ תפקיד מילאה במילחמה
נזדמ הימים באחד תל־אביב.

 את פגשה ושם לחולדה, נה
ההת על אחראי שהיה יצחק,

לט על להיערך שעמדה קפה
עו הרבה היו בחולדה רון.
 עתה זה שירדו חדשים, לים
 החלטת ושלפי האוניה, מן

לשל עמדו כן־גדריון דויד
 אימונים כל בלי לקרב חם

 דיבר לא מהם איש מוקדמים.
 מיס־ מהם אספה לאה עברית.
 מתל־אביב. לשלחם כדי חבים,
 המיס־ אלה היו מהם לרבים
 שנהרגו לפני האחרונים, תביס

קרב באותו
!  שהיא רבץ, לאה אגב, ו
 קא- (עכשיו קניגסברג ילידת

 המיזר־ בפרוסיה לינינגראד)
 היטב, גרמנית יודעת חית,

 ללמוד הספיקה שלא למרות
 גם לדבריה גרמני. בבית־ספר

 באותיות גרמנית לקרוא למדה
בכו־ זאת עשתה היא גותיות.

דיטנצ׳יק, עידו ב״נועריב״, עורן-דזחדשות של ואחיו כלכלי, יועץדיסנצ״ק דוני
 מזכירתו שהיא נאווה, ואשתו אריאל החודשיים, גו בנו עם הגיע

ט, ״) (״צ׳יצ׳ שלמה תל־אניב, עיריית ראש של  רוצה ״אני אלון. יפתח של האיורים לתערוכת לה
תו הביא מדוע אותו ששאלו לחבריו, הסביר רן,״ מגיל כבר לאמנות יתרגל שבני בנו. את אי

 לארח נוהג הוא שכך ביר
 מזמין שהוא מי כל את תמיד

לביתו.
 הלבן בבית לפגישה ■1

 אר־ נשיא סגן בורג, עלי, בין
 מונדייל, וודטר צות־הברית

האמ ושר־החוץ לינוביץ, סול
 הגיע מאסקי אריזונה ריקאי
 דקות. כמה של באיחור מאסקי

 שליווה והסביר התנצל הוא
 האנס הגרמני שר־החוץ את

בפגי שהיה ;נשר, דיטריך
 עד קארטר ג׳ומי עם שה

הנצי עם הפגישה לפני דקה
כא האוטונומיה• לשיחות גים
 הולך שהוא לגנשר סיפר שר

ה לו אמר בורג. עם לפגישה
באו למדו ובורג שהוא גרמני

 ב־ בלייפציג, אוניברסיטה תה
ב לא כי אם גרמניה, מיזרח
 בורג על אמר עוד הזמן. אותו

בפולי בלום אוצר בעל שהוא
״בורג :לינוביץ הגיב טיקה.

באמרי בסופי־השבוע ■1
ב זמנו את בורג בילה קה

ל קנה הוא מותחנים. קריאת
 סיפרי-בלשים, שלושה עצמו

אותם. וקרא בחדרו הסתגר
 ראש יועץ של בביקורו !■

באמרי פתיר דן הממשלה
 ביותר. עסוק היה הוא קה,

 חידוש על הפגישות מילבד
 תיאם הוא האוטונומיה, שיחות

 בגין מנחם של ביקורו את גם
נובמ בחודש הברית בארצות

 עבור הירצה וכן הקרוב, בר
ערים. 12ב־ הבונדס

 יום־ההולדת במסיבת 8
ש גור, אילנה הפסלת של

 ש־ מישהו אמר ביפו, נערכה
 כרונו האוסטרי, לקאנצלר

לג קבוע יחס אין קרייסקי,
 ״ליחס פרס. שימעון ח״כ בי

וירי עליות יש פרס אל שלו
נספחת־ כך על העירה דות.״

 שרצתה מכיוון עצמה, חות
ש בספרים כתוב מה לדעת

אחותה. החזיקה
לאמ הגלריה לפתיחת 8׳

הוז אלף בשם ואומנות נות
 לאה רק אך ואשתו. רבין מנו

ה התלוצצו במקום הגיעה.
ל הולך לא ״רבץ אורחים:

מז זה .אלף,הנקראים מקומות
 האל״ף את מדי יותר לו כיר
 אזרחים־למען- — היריב של

פרס.״
נה רבץ של חסידיו ■1

 יריבו. על בדיחות לספר נים
ומ פרס ״שימעון מהן: אחת
 באגם. בסירה שטים בגין נחם

 לטבוע. הסירה מתחילה לפתע
..המדינה.״ התשובה ?״ ניצל מי
חנה אחר: סיפור 8!

 אל ניגשה דבר, עורכת זמר,
 את לה שיבטיח וביקשה 'פרם

״מה ראש־הממשלד,. כהונת

 ״למה פרס. שאל ?״ פיתאום
 אחד של תפקיד מבקשת אינך

 ,.את זמר: השיבה השרים?״
 כבר האחרות המישרות כל

 פמעים. וכמה כמה הבטחת
 הבטחת שלא בטוחה אני אבל

ראשות־הממשלה.״ את לאיש
 בבקשה אליו לפונים !■

המפ עם המגעים את להפסיק

 וביקשו כפיים לו מחאו תה,
 שאל כאשר שוב. זאת לשמוע

 כל- אותה שישיר רוצים מדוע
 :לו אמרו פעמים, הרבה כך
שצ כמו אותה שתשיר עד

!״ ריך
 ראש־ שיושב אחרי !■

 ערך כרמן, יצחק הכנסת,
הוא המיעוטים, בכפרי סיור

1 1 ^7  ארצית־ לנשיאות העצמאי המועמד 1111 "1 "1
*1 | י1\ • ^ 1 1 מקב״ באחת בארץ, שביקר הברית, 110
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 השיב הבחירות. להקדמת ד״ל
 לוי של בלשונו פרס, שימעון

 דתיים יהודים ״גם :איטכול
 את ציטט הוא יהודים.״ הם

 ראש־הממשלה־לשעבר, דברי
 היקב, בעל האב, על שסיפר
ל להזכיר ביקש מותו שלפני

 ״גם :הצלחתו סוד את בניו
יין.״ לעשות אפשר מענבים

התב אכן אכא ח״כ ■1
 הד־ על ברב־שיח השבוע טא

 בכל משתדל בגין כי טאנט,
 כן־ דויד את לחקות יכולתו

 :תמיד אומר היה זה נוריון.
 הגויים, אומרים מה חשוב ״לא

ו היהודים.״ עושים מה חשוב
 ״לא :בסיסמה דוגל בגין אילו

 חשוב הגויים, עושים מה חשוב
היהודים.״ אומרים מה

■  הממשלה ראש סגן |
 ליד שעבר ארליך, שימחה
ו ידין ייגאל של מישרדו

 שומרי־ראש. עשרה שם דאה
 צריך מה ״בשביל העיר: הוא

 כשאפילו שומרי־ראש, עשרה
ראש?״ אין

■ ה של בוועדת־הכספים י
 עם רבים עימותים יש כנסת
יחזק ח״כ מס־ההכנסה. אנשי
ה על־ידי נשאל פלדמין אל

לתקן תפסיק ״מתי : חברים
 האוצר שמישרד חוק כל

 ״זה :פלומין אמר ?״ מביא
 הזמר על הסיפור את לי מזכיר

במי לסקאלה שנסע מעפולה,
 האופרה מתוך אריה ושר לנו
או- כשסיים טראוויאטה. לה

 זאת עשה מדוע בכנסת נשאל
 שהוגשו מאחר כי השיב ברמן

 נושא על שאילתות כמה לו
 יותר אותו ללמוד רצה זה,

 יגאל ח״כ לו העיר טוב.
 שלו .,הטיעון :כהן־אורגד

 לו השיב ביותר.״ מוזר הוא
 רציתי אך נכון, ,.זה :ברמן

 מקרוב.״ הנושא את ללמוד
 :פלומין ח״כ כך על העיר
שאיל תקבל אם תעשה ״מה
?״ בבתי־הזונות המצב על תות
 ההצבעוח אחת לפני 8!

ש בשבוע שנערכו החשובות
 לתדהמתב שמעו בכנסת, עבר

 במליאה שישבו חברי־הכנסת,
 יצחו הכנסת יושב־ראש את

 ירדנו אם ״נו, :אומר ברמן
בר לליכוד.״ רוב יש אז פה.
 לעצמו הדברים את מילמל מן

 הליכוד מזכירת את כשראה
ש כמי הידועה מלר, ירדנה
 שלו חברי־הכנסת את מכריחה
 ל> ברמן להצבעות. להיכנס

 קל: שמולו, שהמיקרופון ידע
הדברים. את
 חשאי יהודח לח״כ 8!
מתלוצ כך — נבואי חוש יש

שבו לפני בכנסת. חבריו צים
ה את בכנסת העלה הוא עיים
ה מהתדרדרות הצפוייה סכנה

 השבת נתניה. בחוף מצוקים
אספ בעיית את בכנסת העלה

 ימינ שלושה באילת• המים קת
 יי: באילת כי נודע זה, אחרי
הת עכשיו התייבשות. סכנת
 לברה בנתניה התושבים חילו

בחוף. המצוקים מן
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