
•••/-י ־4*8* *****'־• •': י'*'־ ' ? • ־ ; ׳ } ־ ! ו  בעמוד־ ובשבר טף־דםבש לקה גאמס• הגנרל)11111*0י

$014 0ז 6 ^£ק011 הוא שפיר הרצל1 יהשידרה.
 נשיא־המדינה, רעיית 8!

 על־ הוזמנה נכון, אופירה
 בקנדה, הדסה־ויצו אידגון ידי

 למען תורמים לעודד כדי
 חינוכית להעשרה פרוייקט

סבי בעיות בעלי לתלמידים
 בר־ רואיינה אופירה בתיות.

 ונשאלה גלובל שת־הטלוויזיה
האינ על המראיינת על־ידי
השי בישראל. הגבוהה פלציה

אינ שיש ״נכון :אופירה בה
ב ומצב־הרוח גבוהה, פלציה
 ביותר. מעודד איננו ישראל

 שאנחנו כיוון זאת כל אך
 אנחנו השלום. עבור משלמים
 שדות־ את להחזיר צריכים

 שדות־תעופה ולבנות הנפט
נו בישראל אחד כל חדשים.

 שלו האחרונה האגורה את תן
השלום.״ בעד

 באחד הופיעה כאשר 81
 אותה הציג בקנדה, האירועים

 דויד הישראלי, הקונסול
 מאמע״ כ״אידישע אריאל,

 היא כי בציינו האומה, של
יל לשני טובה אם רק לא

 בפעילות עוסקת אלא דיה,
 בעולם נזקקים ילדים למען
כולו.
 ראש־הממשלה אצל 8)

 ראש־ סגן ביקר כנין ׳מנחם
דם״ ג׳וזח בלגיה, ממשלת

 מה אותו שאל הוא מאד•
 אחרי בממשלה, עכשיו יקרה

 הורביץ ינאד ששר־האוצר
 ״אתה בגין: לו ענה התפטר.

 בלשכתי הקיר על רואה
 חמשת של הדיוקנאות תלויים
אפ שתי עכשיו יש קודמי.

 יתווסף שלא האחת שרויות.
 השניה הקיר. על נוסף דיוקן

שלי.״ דיוקן פה שייתלה

 חברי של מישלחת 8!
 הקונגרס של ועדת־ההקצבות

אח לישראל באה האמריקאי
נפ חבריה בקאהיר. סיור רי

 ושאלו ראש־הממשלה עם גשו
ה הנשיא על דעתו מה אותו

 אד־פאדאת. אנוור מצרי,
 הם וסאדאת שהוא השיב בגין

בת ומאמינים טובים, ידידים
 גם אותו שאלו השלום. הליך

 ובגין במרחב, המצב על
 בסוף השאלות. כל על השיב

״שאלנו :לו אמרו הישיבה
 אותן את המצרי הנשיא את

 ומה אותך, ששאלנו השאלות
 קיבלנו כי הוא אותנו שמדהים
 כל על זהות תשובות משניכם

השאלות.״

אמו היו שעבר בשבוע 8!
 ושימ־ רבין יצחק הח״כים רים
 לארצות־הברית. לטוס פרס עון

יהיו שהשניים חששו עוזריהם

 דידה ל׳אקספרס הצרפתי העיתון כתב
 שהתקיים החוץ, כתבי בנשף קביים על

בקר ונפגע וחצי כשנה לפני מסולם בביתו שנפל אחרי השבוע.
 נערן בהם שהאחרון ניתוחים, של ארוכה סידרה עבר היא סולו,
 יפתור שהפעם ומקווה בביתו, עתה מחלים חזי כשבועיים. לפני

 בביתו, נח שהוא למרות שלו• הצליעה בעיית את האחרון הניתוח
מרומם. ובמצב־רוח קביים על ובא הנשף, על לוותר שלא החליט

גלי־ לכבודו שערכו הסיפרותית במסיבה בסבלנות ישב 72ה״ בן המשוררוטוש יונתן
 קראו יה, אחר בזה מוקדיו עלו הבמה על אותה. מקליטים כשהם צה״ל,

כהן גאולה ח״כ זקט, אריה פרופסור אמיר, אהרון המשורר : הנואמים בין עליהם. ודיברו משיריו
עליהם. לדבר סירב אך משיריו, כמה וקרא הבמה על רטוש עלה הנאומים, בתום בן. מנחם והמשורר

 ביחד ושיישבו טיסה באותה
 שלא דבר הראשונה, במחלקה

 בירור אך נפשם. את שובב
 אמור היה פרס כי העלה יסודי
 בטיסה ורביו בבוקר, לטוס

 את פרס דהה בינתיים אחרת.
 להפלת החשש בגלל טיסתו

 טס הרביעי וביום הממשלה,
 בידיעה לארצות־הברית, רבין

 בחזרה אותו להזעיק שעשויים
 אי־ הצבעת של במיקרה לארץ
 דאה, אשתו, בממשלה. אמון
 ב־ לבדה. לפניו יומיים יצאה

 רבין ישתתף ארצות־הבדית
 ביטחון נושאי על בסימפוזיון

ב שייערך ומדידיות־חוץ,
 גם ישתתף ושבו וושינגטון,
 של יועצו אל[, ריצ׳ארד

דגן. רונלד הנבחר, הנשיא

 מי אל־גאמסי, הגנרל 81
 המצרי, שר־המילחמה שהיה

 עוד הישראלים על התחבב
 בסיני שיחות־ההפרדה בימי

רע מתה שנה לפני .1973ב־
האמריקאי בבית־החולים ייתו

 הוא שבועיים לפני בפאריס.
והוכ במוח, בשטף־דם לקה

 ב־ הצבאי לבית־החולים נס
 היה גם שם בקאהיר, מעאדי

 אחר- האיראני. השאה מאושפז
האמ לבית־־החולים הועבר כך

 חזר והשבוע בפאריס, ריקאי
 במעאדי. לבית־החולים שוב

מיו רופא לו הצמידו במצרים
 בשם אלוף־מישנה, בדרגת חד

ה ת. פאל כ א  מיצוות לפי ת׳
 במיטה לשכב עליו הרופא,
 לבקרו. ונאסר ימים, כחודש
 שבר אצלו גילו אלה בימים
 עמוד- של השמאלי בחלק

התעל עקב שנוצר השדרה,
 שנפל אחרי פתאומית, פות

באמבטיה.

 יוסף השר אמר מה 8!
רג הרצל המודח, למפכ״ל בו !■-שפי
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 של דוברים של בכנס 8!
ב בירושלים, מישרדי־ממשלה

נציב־שירות־ של השתתפותו

 יעקובסון, איתן המדינה
 השירות שיפור על דיון נערך

 הצעה שם הועלתה לאזרח.
ה עבור חדרי־המתנה להקים

ארו שעות הממתין הרב, קהל
 הפקידים. של לטיפולם כות

 מישרד־התחבורה, דובר העיר
״במקום :אמיתי יחיאל

 שתעשו כדאי המתנה חדרי
חדרי־התאוששות.״

 סייר התפטרותו לפני 8׳
הירו בשכונות הורכיץ ייגאל

 עם יחד ורמות, גילה שלמיות
 וראש לוי, דויד שר־השיכון,

 קול*!. טדי עיריית־ירושלים,
 להור- לוי אמר הסיור בתום
 כמו אליך צמוד ״אני ביץ:

 :אמר קולק לדולר.״ הלירה
 מילים כמה לומר חייב ״אני

 :הורביץ הגיב לשר־האוצר.״
 כך על העיר באתי?״ ״למה

 שום־ אליעזר שר־הבריאות
, ן י באו השתתף הוא שגם ט

 לך שתהיה ״כדי :סיור תו
לי.״ אין לומר הזדמנות

2264213 הזה העולם


