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ערב. באותו הצלחה # י1 1 #

 הקירות, על תלוי שהיה הדגל,
למ שניסה רב, קהל לעברו משן
 הדוחק בכל שקטה כינה צוא

הערב. תחילת עם שהיה הנורא,

 בהן האולם, בפינות שנצבו נות,
אמריק דולאר בצורת כסף נמכר

 לישראלים עלה דולאר כל אי.
 בדולא־ ישראליות. לירות חמישים

 המבורגרים, ההמון רכש אלד, רים
 קוקה־ מזוגגים תפוחי־עץ נקניות,

 ופאי- פום־קורן חם, תירס קולה,
אופ מאכלים כולם שהם תפוחים,

האמריקאי. לעם ייניים
 המתמודדים תמונות עם מדבקות

לק חינם חולקו עליהן המתנוססות
 תלה שלו,׳ במועמד בחר וזה הל,
 דחף החולצה, על המדבקה את

קט לתיבה המועמד שם עם פתק
לאו ונכנס בכניסה, שניצבה נה
החגיגות. לתחילת לם

 חנוך ניצב הענקית הבמה על
 בכל שדיווח הסטאטיסטיקאי סמית,

 הבחירות תוצאות על רגעים כמה
 היישר שהגיעו בארצות־הברית,

 קטנים טלוויזיה מכשירי למקום.
ו־ האולם בפינות נצבו וצבעוניים

 מדב לי יש אחד שד ל ייי
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 לא ואני רגן, של מדבקה השני
ה את שמתי איפה לספר יכולה

 הצהירה אנדרסון,״ של מדבקה
 למלון שבאה החתיכות אחת

האחרון. השלישי ביום הילטון
 בכרטיס- הערב שזכה ״היחידי

 השגריר הוא לארצות־הברית טיסה
ה אחד התלוצץ לואיס,״ סמואל

 היה כאשר במקום, עיתונאים
שנב הנשיא הוא שרגן ברור כבר
חר.

הא בבחירות שהפסיד ״היחידי
 אמר וייצמן,״ עזר בעצם הוא לה

אחר. עיתונאי
 חגגו בדיחות״הדעת של באווירה

 היל־ במלון אנשים אלפים עשרת
 הבחירות ליל את בתל־אביב טון

האמריקאי.
 כבר כאן נראה לא כזה ״קרנבל

רבים. העירו רבות,״ שנים
 עם תשע בשעה שהתחיל ערב,
לע הפר נוראיים, ודוחק צפיפות

ב והמהנה המשעשע המרתק, רב
 בתל־אביב. לאחרונה שהיה יותר

 המתגד הרבים האמריקאים מלבד
אל במקום נראו בישראל, דרים

 תיק־ אנשי ביניהם ישראלים, פי
אומ ממשלה, אנשי רבים, שורת

מסיבה. שחיפש קהל וסתם נים
 ל- להיכנס קשים מאבקים אחרי

 המלון, של הענק אולם־הנשפים
קט- קופות האורחים בפני נתגלו
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במקום שנוכח הרב הקהל הבחירות. בליל בתל-אביב הילטון מלון

 הנבחר. עם ומדבקות שלטים ונשא לו, הרצוי המועמד את לעצמו בחר
 מתרחש שהאירוע למרות לחגוג, הזמן זה כי הרגישו התל־אביבים גם

למלון. כן על באו כאן המתגוררים האמריקאים כל בארצות־הברית.
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נשותיהם. עם שבאו סילבר, לו ולידו ג׳ימבו, המכונה בוטרייט,
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כמוני.״ קולנוע בעיסקי היה הרי הוא רגן, של נצחונו על לשמוח צריך

 בבחירות המתמודדים דמויות מתנוססות שעליו דולאר, בצורת הכסף שטר הוא "1!3̂ *111)111
111 #  לכל האופיינית בתנוחה רגן ורונלד אנדרסון ג׳ון קארטר, ג׳ימי בארצות״הברית. י1\ #ן

ואוכל. משקאות לקנות יכלו ואיתו שקלים, חמישה לישראלי עלה כזה דולאר כל מהם. אחד


