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הפו אופי על בהרצאה 8!

 השבוע ציטט בישראל ליטיקה
 לשעבר, רשות־השידור מנכ״ל
 הפרשן את לימי, יצחק
 קוק, אליסטר הנודע האנגלי
 פוליטיות: ועידות על שאמר
המחו שח־מת תחרות ״זוהי
לקירקס.״ פשת

ל גם התייחס ליבני ■1
 הבדלים בעצם אין כי טענה,

 בין משמעותיים אידיאולוגיים
 רכין, ליצחק פרס שימעון

 אישי הוא ביניהם ושהעימות
 ציטט לכך בהקשר לחלוטין.

ש מי סטיכנסון, ערלי את
 המיפלגה של המועמד היה

 1952ב־ לנשיאות הדמוקרטית
״כשמישהו :שאמר ,1956וב־

 המיפלגות, שלשתי לי אומר
 יש והרפובליקאית, הדמוקרטית

 המצע, אותו יותר או פחות
 גם זה שככה לו אומר אני

 סכום, באותו צ׳קים שני לגבי
 אנשים שני על־ידי החתומים

 היא הקובעת השאלה שונים.
כיסוי.״ יש מהם לאיזה

 של המדיני הכתב 8!
 סגל, מארק פוסט, ג׳רוסאלם

 יצחק ח״כ של נאומו על הגיב
 מפילגת־העבו־ בוועידת ו־בין
 אלמוגי יוסף ״בטח דה:
הנאום.״ את לו כתב

 ח״כ של ניצחונו אחרי ■1
 מים- בוועידת פרס שימעון

צי אליו ניגשו לגת־העבודה
 כרטי- על אותו והחתימו רים

 מהם, אחד שלהם. סי־הציר
 חתימה לכן קודם לו שהיתה

 סוטרום־ כוטרום של
 כרטיסו את הגיש ?{'אלי,

 החתימה את ראה זה לפרס.
בער הוא גם וחתם הערבית

 אותו החתים אחר ציר בית.
ירושלמי. בנק של צ׳ק על
 ועידת של השני ביומה 8!

 ח״כ שימש מיפלגת־העבודה
 לקישרי- כמחלקה אכן אבא
 מישלחות אליו הריצו חוץ.
ש מחוץ־לארץ, אורחים של

 הוא בוועידה. להשתתף באו
שפות. בשש כולם עם שוחח

 כאשר שעות, שלוש כעבור
 לחדרו נכנס וסחוט, עייף היה

 אל" גיסים בית־ברל, מנכ״ל
 :בצרפתית אבן לו אמר מוג.

 !״אלמוג מיסייה ״בונז׳ור,
 עם מדבר שהוא תפס אחר־כו
״לאחר :לו ואמר ישראלי,

 אתה גם כאלה שעות שלוש
אורח.״ כמו לי נראה
ל המצרית המישלחת י■

שכ מיפלגודהעבודה, וועידת
 הד״ר את היתר בין ללה

 שהיה מי חליל, מוצטפה
 ד״ר ואת ממשלת־מצריים, ראש

 שר־ בוטרוס־ע׳אלי, בוטרוס
 התקבלה לענייני־חוץ, המדינה

 על- בן־גוריון בנמל־התעופה
 ביום הרביעי. ביום אבן ידי

ב המישלחת בילתה החמישי
 הבו־ לתירגום והאזינה וועידה

סע ארוחודהצהריים את זמני.
 שערכה מפ״ם, שולחן על דה

 הזרות המישלחות לכל ארוחה
 העובדה אף על לוועידה. שבאו

מת אינן ששיחות־האוטונומיה
המצ הנשיא במיצוות קיימות,

 עם וע׳אלי חליל נפגשו רי,
ו בורג יוסף שר-הפנים,

 מנכ״ל קוברסקי, חיים
 גם נפגש ע׳אלי מישרד־הפנים.

 בערב דיין. משה ח״כ עם
 למחרת, אסיה, בבית סעדו
באו ביקרו הם השישי, ביום

הת שם תל־אביב, ניברסיטת
 ה־ הקונפליקט על דיון קיים

ב והתארחו ערבי-ישראלי,
 לבקר הלך חליל שילוח. מכון

 ערך בערב בבית־תתפוצות.
 ארוחת־ערב פרס שימעון להם

בתל־אביב. הילטון. במלון
 סמדר העיתונאית 8:

חד חוברת לחליל נתנה פרי
יורמן פינחס שכתב שה,
 והבחירות השילטון סידדי על

 חליל, .1977 עד 1949מ־ לכנסת
 אמר ישראל, על ספר הכותב

בעב כתוב ״הספר לסמדר:
 ז״ אותו לי יתרגם מי רית.

״המוחאבא- :פרי לו ענתה
שלכם!״ המודיעין) (שרות ראת

הפרו נשאל כאשר ן■
ב־ מרצה וייס, שבח פסור

 בכל נזכר היהלומנים, בורסת נשיאשויצו משה
 אחיו בי סיגריה מדליק שהוא פעם

״התאבדות זו ״לעשן :לו ואומר בוקר מדי אליו מטלפן הרופא ' . 
חפיסות לחמש ארבע בין מעשן ״אני :שניצר משח אומר

 אך בריא. לא מאוד זה כי יודע ואני ביום, סיגריות
לעשן." להפסיק מסוגל שאינני גדול, כל״בך הוא אצלי העבודה מתח

 הוא כיצד חיפה, אוניברסיטת
 ההצבעה תוצאות את מעריך

״ב השיב: במיפלגת־העבודה,
 להעריך יכול לא שאני אמת

 כאן יש התוצאות. תהיינה מה
המו וקרנפים. שפנים הרבה
 לראשות־הממשלה שלי עמד

בגינוסר.״ קבור
שחודש שחושב מי 8!

 ״אני דנציג: לאיתן בראיון
 הדרום־אפריקאי ושר־האוצר

 אם שפנים. ולא פחדנים לא
 גוליית איזה תבין אותו, תראה
 השפנים מן לא אני וגם הוא,

בארץ.״ הידועים
 סגן־ראש־הממש- ואילו 8[
 שהיה ארליך, שימחה לה

על אומר שר־האוצר, בעבר

המדרי תנועת־הנוער. עבורי
 לי היתה הורים, כמו היו כים

להז דמויות לי והיו מיסגרת,
עימן.״ דהות
או סיפרה מחלתה על 81
 להכיר לי עזרה ״היא : פירה

 חשוב מה ולדעת עצמי את
 המוות, מול עומד כשאדם לי.

הדב־ השטח פני על עולים

סום שמעון גראשות # המערך ממשלת למען
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 ועליו המעטפה, על שהודבק הבול במו צילום זווית באותה שצולמה פרס שימעון של תמונתו פסה
 רבין, יצחק השני, המתמודד של תמונתו עם מעטפות פרטי יזם הוציא לעומתם בן־גוריון. של דיוקנו

 שקלים, 7.5 עלתה מהמעטפות אחת כל המדינה. סמל המנורה, את הנושא הבול את עליה הדביק אך
מנורה.—ורבין בו״גוריון—פרס של הבמות אותה את מכרו שהם הודו ביניהן, שהתחרו והמוכרות,

וגץ ׳צייד

העבודה מפלגת של 3־ה הועידה

 בשביל קל חודש הוא דצמבר
 שיעיין כדאי בורג, יוסף הד״ר

ב : שלו הצפוף בלוח־הזמנים
 בניו־ היה הוא בחודש ארבעה

 טס הוא בחודש בחמישה יורק.
 ב־ בוושינגטון. הלבן לבית

 לפנמה. טס בחודש שיבעה
 בארוחת- נאם בחודש בשמונה

 המגבית־היהודית מטעם ערב
 בחודש בתישעה המאוחדת.

 הפנמי, שר־הפנים עם נפגש
 ארצה לחזור מיהר ואחר־כך

 וה־ הממשלה לישיבות ורץ
במרץ. הנמשכות מיפלגה,

 בוועדת- שנערך בדיון 8!
 בורג: אמר הכנסת של הפנים

ברשו מישרד־הפנים ״תמיכת
 את לי מזכירה המקומיות יות

ואשמור לי שמור :הפסוק
 שר- של דבריו על לך.״

ש הורגיץ, ייגאל האוצר,
ברשו כספים ביזבוז על קונן
 בורג: העיר המקומיות, יות

מו יש אז מסארי, אין ״אם
פי מצארי), (או מסארי סר.״
 הערבי־הפלס- בסלאנג רושו
כסף. טיני
השבוע אמר הורביץ 8!

״הפרו :הנוכחי . שר־האוצר
 מבין לא הורביץ ייגאל פסור

בכלכלה.״
 במישרד־ הדיונים בעת 81

 הציע התקציב על האוצר
 שר- של עוזרו חכם, חיים

 ספק ברצינות, ספק האוצר,
 הגדול החיסכון כי בצחוק,
למ יחזרו באם יושג ביותר
 לדבריו, לצמצם, יש קורות.

 כדי חברי־הכנסת, מיספר את
הסנהד חברי כמיספר שיהיה

 יחסוך זה שיבעים. — רין
 לשנה. לירות מיליארד למדינה

 ורק הדיונים, את ייעל גם ״זה
 חברי- בין יהיו העם טובי

הישראלי.״ הפרלמנט
רע שהעניקה בראיון 8!

 אופירה נשיא־המדינה יית
 גל נעמי לעיתונאית נכון,

 הייתי ״בילדותי : סיפרה היא
 מאבי התיימתי מאוד. בודדה

 אמי בילבד. 8 בת כשהייתי
לד עלי והיה היום, כל עבדה

 הייתי הקטנה. לאחותי אוג
 מסים, ולשלם לקניות הולכת

ה לגובה שהגעתי לפני עוד
מילאה הבית מקום את דלפק.

 יש לי באמת. החשובים רים
 :בחיי חשובים דברים שלושה
כא וחברים. מישפחה אמונה,

 בבית־החולים אושפזתי שר
 אחדים, שבועות לפני רמב״ס
 הבאה, הכתובת את שם ראיתי

 במתנה אותה קיבלתי ועכשיו
אמ היא בית־החולים. ממנהל

 שלא עד מעולם חיית לא : רה
מעט.״ מתת

 חברי-פרלמנט של בכנס 81
 ח״כ שימש מאירופה צעירים

 הוא כמארח. מילוא רוני
ב לסיורים החברים את לקח

חברי־הפרלמנט נשיא ארץ.
 דה־ רוסי לואיג׳י היה

 חבר שהוא לרה, מונטה
מ ואחד האיטלקי, הפרלמנט

האלכו המשקה מיפעל בעלי
 ארוחת־ בכל מרטיני. הולי

 הגיעו שהמשתתפים צהריים,
הא החברים בו התגרו אליה,
 המשקה קמפרי, והזמינו חרים

 באיטליה. במרטיני המתחרה
 בכל שולף היה מילוא אך

ממעי מרטיני בקבוק ארוחה
 הנשיא את להביך שלא כדי לו,

האיטלקי.

226021 הזה העולם


