
 ער ,ואוצות־׳חברה ■שראו בין שנוצר הנתק ער מדנו אבן אנא
 הויפרומטיה, שר חוגר בשיטת ער מישוד־חחוץ, שר נוחו החרשת

בבחירות ההפסד ראתו העבודה במיפלגת העצב רביו, יצחק עם יחסיו

ש אומו בגין  :מנ
 אייבם האמריקאיס

 ולכן בישראל, סצביסיס
 וסת־ את מחשיב אינו

האמריקאית הקהל

 ממני, נקשת נחשב ו״ן
 הייתי לא משלה אני או

 חיים שמשת מסבים
 אח במקומי ינהל שנירא
242 החלטת סל המרמ

 למסת הבחירות
 לקבוס מסרו העשירית

אחד: ובר רק
״שב מי

במסת סוג סם

 והעציץ שתשב הגאון
 ביום דווקא ניירות את
 את לקבל היה צריו שבו

 סל תשב לא ו6אך מטוס׳
האמריקאית דסת־הקהל

 :חוש מצב מצו
 ספק מטילים האמויקאים
 של וסתה בצלילות

 וגם ממשלת־ישואל,
זו לויסה שתנים היתולים

 ששו־ מקובל היה בסבו
 מושינגטוו והשגריר החוץ

 אמצס׳־ את לובשים
 שו־הזזוץ היום החיקשוות.

קול משמיס אינו

האבוד הבבוד
הישוד-החוץ של

בוושינג ישראל שגריר היה אבן אבא
אש לוי בממשלות כשר״וווץ וכיהן טון
 מוכרת דמות הוא מאיר. וגולדה כול

 על מקובל האמריקאי. לציבור וידועה
ה המימשלים ראשי את מכיר סנטורים,

 הנוכחי. המימשל לראשי ומוכר קודמים
ו פרינסטון באוניברסיטת הירצה היא

 שבעי- בחשובים מאמרים לפרסם מרבה
 להתראיין נוהג הוא ארצות״הברית. תוני

ב בעיקר באמצעי־התיקשורת, ולהופיע
 תוכנית בהנחיית עתה ועטוק טלוויזיה,
תול את המספרת רבת־יוקרה טלוויזיה

ב תשודר התוכנית היהודי.. העם דות
הציבו הטלוויזיה ברשת שעות 12 משך
ל מחוץ גם להקרנה מיועדת והיא רית

ארצות-הברית. תחומי
 אבא היה לשילטון, המערך עלה אילו

 שבתקופת מישרד״החוץ, בראש ניצב אבן
 שפשט אומרים ויש זוהרו הועם הליכוד

 ידע אמריקאי במישאל-רחוב הרגל• את
 או אבן, אבא מיהו שני אדם כל כמעט

 שמיר, יצחק השם שמו. את הכיר לפחות
דבר. אמר לא זאת, לעומת

על עלו ארצות״הברית עם ישראל יחסי

 אספקת מעכבת ארצות־הברית שירטון.
 כבר שולמה שתמורתם ,16אף״ מטוסי
ה הקהל דעת ישראל. ממשלת על״ידי

 בתולדות לראשונה עויינת. אמריקאית
 נשמע לא ארצות-הברית — ישראל יחסי
ש אחד, קול לא אף האמריקאי בסנט

 הפצצת אחרי ישראל עמדת ׳ על הגן
 הקול גם שבועות. כשלושה לפני ביירות,
נחלש. היהודי

 איתו לשוחח כדי אבן, אבא אל פניתי
 את לשמוע הישראלי-אמריקאי, הקרע על

לאחות לדעתו ניתן כיצד ולשאול דעותיו

 שבהרצ- בביתו אותו פגשתי הקרע. את
 בחדר- בגודלו. מרשים בית ליה״פיתוח•

ל מתחת ענקית. תמונת״קיר האורחים
 ומכתבה. גבוהה ספריה המדרגות גרם
 שהובילה צעירה נערה פתחה הדלת את
 לחדר- ואותי ציפריס ציון הצלם את

הבחנ המיטבח פני על כשחלפתי עבודה.
 בעבודה. עסוקות נשים שלוש בעוד תי

 שהיו עובדות בשתי נתקלתי במדרגות
 הי- הכללית ההרגשה בשיחה. שקועות

בעבו מועסקים אנשים הרבה כי תה,
אבן. הזוג של במעונם משק-בית דות
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