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ממדיות־חסות וגנול נשיא מגרה: הזה״ העולם
וגישהו נישואר רישמי ־ביקור ן באו דוום־אפויקאית

כן־י־התיקשורת גוו,׳נ׳ 1 אותם ד י ת ס ה ל ניסה

ב הילסון מלון של לובי ^
כר העסקים היו תל-אביב ■■
 שתי בצהריים. השישי ביום גיל

 ממיז- ברקדניות מחופשות נערות
הע לתיירים הזכירו רזדאירופה

 בבית- שהסבו ולישראלים שירים
 חג-הפורים כי הלובי, של הקפה
קרום

 סגן־השר ללובי נכנס לפתע
 שי- דב ראש־הממשלה, בפישרד

 לו. המתין כבר מישהו לנסקי.
 וכסוף- גבה-קומה גבר זד. היה

הת שילנסקי כיפה. הוגש שיער,
ה האיחור על מארחו לפני נצל
 לעבר פנו הגברים ושני קטן,

המלון. של חנות־העיתונים
 של וללובי דקות. כמה חלפו
ב מוזרה. חבורה נכנסה המלח
 ב- ממושקף כושי גבר היה מרכזה
 ומיג־ מעיל שלבש דשן, על־גוף

 גם אחר, גבר צעד לידו בעת.
 ומיש- זקנקן בעל רזה, כושי, הוא

בש מלווים היו הם כהים. קפיים
ש לבני-עור, נוספים. גברים ני

ב החבורה את הוליך מהם אחד
 רחב, עמוד מאחורי אל מהירות

הלובי. של השמאלי בצידו
 העמוד, מאחרי עמדו הארבעה

להסתתר. מבקשים הם באילו
הח אל ניגש הזה העולם כתב
ו עצמו, את הציג הוא בורה.
 המיגבעת בעל הגבר את שאל

 השיב. לא האיש נשיא. הוא אם
ל אמר המלווים הגברים אחד

 ״אל מבוהל: בטון באנגלית, איש
מילה.״ תאמר
ה את שאל הזה העולם כתב

ה הוא אם המיגבעת בעל גבר
 מיש- הזמנת על־פי לישראל גיע

כתב השיב. לא הגבר רד־החוץ.

 הוא אם שוב שאל הזה העולם
 לא שוב אפריקאית. מדינה נשיא
הגבר אסר לפתע תשובה. היתד,

העמוד מאחורי
 נראים בתמונה סיסקאי. ממדינת המישלחת אנשי

אקס צ׳ארלס מייג׳ור־גנרל הישראלי, איש־הביטחון

 נשיא סיבה, לנוקס הד״ר הכהים), (במישקפיים סיבה
 על־פי לדבר, סירב הנשיא הזה. העולם וכתב סיסקאי,
 שילנסקי רב למעלה: בתמונה איש־הביגחזון. הוראת
סרגופטיענת:צילומים המישלחת. את מקבל

 :והסישקפיים הזקן בעל הרזה,
 סיסקאי, של הנשיא זהו ״כן,
סיבה.״ אל־אל ד״ר

לש הנשיא על שציווה האיש
 העולם לצלמת הורה גם תוק
עש והחבורה לצלם, להפסיק חזה
 שבו המקום לעבר דרכה את תה

 והמלווה שילנסקי סגו־השר ניצבו
שלו.

 וסגן• סיבה ל׳ לנוקס הנשיא,
 שי* ידיים. לחצו הישראלי תשר

ה של ידו את גם לחץ לנסקי
התב יותר שמאוחר הרזה, גבר
ב גנרל דרגת נושא הוא כי רר

 כולם ירדו אחר־כד סיסקאי. צבא
 במיסעדח ארוחת־צהריים לסעוד
דלי. המלון,

 צעיר עלה דקות כמה בעבור
 שהציג תכולה, בחליפה ישראלי

בי הוא כאיש־ביטחון. עצמו את
 עד תפורסם לא שהכתבה קש

חל מישראל. הנשיא של לצאתו
 העולם ולצוות דקות, כסה עוד פו

ש מזוקן, נוסף, אדם ניגש תזה
 שניידר, כיוסף עצמו את הציג
ביש סיסקאי ממשלת של נציג
 שהכתבה ביקש הוא גם ראל.

כשיי השלישי, ביום רק תפורסם
 אמר, שניידר מישראל. הנשיא צא

לבי בפירסומת מעוניין שאינו
 שניי- מדוע. הסביר לא אך קור,

 הוא שלמעשה אמר לא גם דר
ה הביקור שדבר כדי הבל עשה

יפורסם. לא נשיאותי
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