
השרותים מחדר בדיחה —
 )10 ד1מעם (המשך

 על־ידי שנוצחו המועמדים וכל פרארו
שם. היו וג׳קסון דוקאקיס
 אני שבהן הארוכות השנים ״בכל

העי אמר וועידות,״ מיפלגות מסקר
 ״לא קרונקייט, וולטר הוותיק תונאי
 הרפובליקאים אצל שכזה. מחזה ראיתי

 הם הדמוקרטים רק לקרות. יכול לא זה
רגשנים..." כל־כר

 במחזה־הטל־ שחזו הרפובליקאים
הת לא בעולם ביותר הגדול וויזיה
 נגנים), 900( מהתיזמורות רשמו

השל מאוקינוס וההלל, השבח מדיברי
 שלטי אלפי פעם: בכל (שהתחלפו טים

 בנטסן דוקאקיס, שלטי אחריהם ג׳קסון,
 במאות שצולם אחד, שלט ולבסוף,

 עבה, רמז בונזו..." ״שלום, מצלמות:
 לסירטו הרפובליקאי, הפיל אף כחדק

 עם רגן רונלד של המפורסם־לשימצה
בונזו). החכם הקוף

 והבינו בבתיהם ישבו הרפובליקאים
 יכלו הם קשה. מערכה להם צפויה כי

 מפולגת, דמוקרטית מיפלגה לנצח
 עניים ושחורים, לבנים בין מפוצלת

 יהיה ובורים. השכלה בעלי ועשירים,
מאו מיפלגה לנצח מאור קשה להם
יוו בן־מהגרים עומדים שבראשה חדת,

מטכסאס. ומיליונר כושי בן־עבדים ני,

 המלכה אסתר
ומרדכי

 מנקי-הר- הסתיימה. וועידה ^
 ערימות־האשפה את ניקו חובות \ 1

 אטלנטה, של נמל-התעופה הענקיות.
 בו ממריא או נוחת שניות 40 שבכל
 שבאו האורחים אלף 20 את קלט מטוס,

 (אנדריו הכושי ראש־העיר העירה.
 באו״ם כשגריר מתפקידו שפוטר יאנג,

 לרווחה. נאנח אש״ף) בנציג פגש כי על
 של לשיקאגו היתה לא אטלנטה

הד המיפלגה התרסקה שבה ז,968
 ראש־ של כידוני־הרובים על מוקרטית

אלפי בעשרות שנלחם דיילי, העיר

המ (״אסתר קיטי מאשתו המושפע
 יהודים״ ל״ענייני כעוזרו מינה לכה"),

 של הראשי השתדלן שהיה מי את
בוושינג האמריקאי היהודי הקונגרס

בוכבינדר. טון,
 עם הופעתי שנים תשע לפני

 חבר־ לכנס שביקש ברב־שיח בוכבינדר
 מהעיר הצבעה) זכות (ללא הקונגרס

 אר־ של בסיוע־החוץ לדיון וושינגטון
 לס־ המיליארדים והפניית צות־הברית

 סיוע־ מכלל אחוזים 40( דינת־ישראל
 כינה זה בדיון האמריקאי). החוץ

 כ״היטלר", ערפאת יאסר את בוכבינדר
כ״בוגד״. ואותי

 ומעשים לחוד נאומים לחוד, מצע
 ג׳קסון ג׳סי של השפעתו — לחוד

 של בעבודת־השדה המכריע וחלקו
 (הוא עצום הוא הדמוקרטית המיפלגה

 בבחירות מצביעים מיליון בשיבעה זכה
 אחוזים 30כ־ מייצג והוא המוקדמות,

 גייס הוא המיפלגה. של ההצבעה מכוח
 חדשים). מצביעים מיליון 10מ־ יותר

 ואנשיה, צירי״הוועידה של שאיפתם
 ברורה היא ארצות־הברית, מדינות בכל

 אחרת, באמריקה רוצים הם לחלוטין:
ושיוויון. חרות חופש, של באמריקה

 זו מטרה להשיג ויוכלו יכולים הם
 הלבן לבית נציגם את יכניסו אם רק

 סדר־העדיפויות את באמצעותו וישנו
 של וסדר״היום האמריקאי התקציב של

 למירוץ- תקציב פחות כולה: האומה
 לתקציבי יותר הרבה — החימוש
והרווחה. החינוך
 לממ־ למדינת־ישראל, אומר זה מה

 הרבה לעם־ישראל? שלת־ישראל,
 הנשיא של שילטונו תחת מאוד.

וה היהודי הלובי יתקפל דוקאקיס,
ההס היקף הטבעיים. לממדיו ישראלי

 האמריקאית־סובייטית וההבנה כמה
 יגיעו הגדולים הגושים ויתרחב. ילך

 שיעשו כשם המרחב, לגבי הסכם לכלל
העולם. של אחרים בחלקים זאת

 מישרד־ הלבן, שהבית ספק כל אין
 המיפלגה חברי והמוני האמריקאי החוץ

בית־ על ענקי לחץ יפעילו הדמוקרטית

דוקאקים
סנחר .שלום,

 ויאט־נאם מילחמת ומתנגדי סרבני
ברחובות. שהפגינו
 התקבל הדמוקרטית המיפלגה מצע
 זכויות על הפרק אחד. פה כמעט

 הועמד לא משלהם למדינה הפלסטינים
 צירי־ בין שנערך מישאל להצבעה.
 מהם אחוזים 70 כי העיד הוועידה
 העם של עצמית הגדרה בזכות תומכים

 אך אש״ף, עם ובמשא־ומתן הפלסטיני
 דוקא־ של סיעתו סיעת־הרוב, מצליפי

 בעד, להצביע חבריהם על אסרו קיס,
 מראשי הערבי־הלבנוני, זוגבי, וג׳ים

 וציר בארצות־הברית הפלסטיני הלובי
 העדיף הבירה, מוושינגטון הוועידה
 עליו להצביע בלא הסעיף את להוריד

כלל.
לוועי שלחו המיקצועיים היהודים

דוקאקיס, ויחצנים. שתדלנים מאות דה

 ממדי את להפחית והסנאט הנבחרים
 להתאימם לפחות או לישראל, הסיוע

ביש הממשלה של למידת־ההסתגלות
 ארצות־ של החדש לסדר־היום ראל

הברית.
 ארוכה דרך להימשך. חייבת ההצגה

 והמיפ־ ג׳קסון ובנטסן, דוקאקיס לפני
 אט־ של המחזה הדמוקרטית. לגה

הדמו של הגדולה המסיבה לאנטה,
 מיפ־ היא באנגלית (״פארטי" קרטים

 שבא מי — הסתיימה מסיבה) וגם לגה
 קוץ׳ אד הגדול, ישראל (״ידיד״ בא.

 היה לא ניו־יורק, עיריית ראש היהודי,
 ברח ג׳קסון, נגד שנכשל אחרי שם.

 נסע לשם לאירלאנד, האמיץ הדמוקרט
 עירו). של הקאתולי הקארידנאל עם
הפסיד. בא, שלא ומי

בנובמבר. ונראה נחיה אנד? האפי

 מוקש על דרך קאפא רוברט
 ,1954 במאי 25ב־ היה זה ומת.

 ובמשך ,41 בן היה הוא בהודו־סיו.
 מאורעות את סיקר שנים 22

אנושי. וסבל מילחמות העולם,

 ■ותו הונה היה קאבא(ימין) חבוט
האנוש■ הסבר את תיעד חוא צום. מסתם

ח^ששדוך
/171717171

עיתו היה הונגריה, יליד קאפא,
 מקום בכל אך גדול. וצלם גדול נאי
 במילחמת־ - מאורעות הנציח שבו

 במילחמת הספרדית, האזרחים
 ב־ במילחמת־העולם, סיו־יפאן,

 הישראלית, מילחמת״העצמאות
 בבני- התרכז הוא - בהודו״סין

סימן־ היא האדם אהבת אדם.

 יומן תמונותיו(ראה כל של ההיכר
 הצילו- והטכניקה האמנות אישי).

מעט. אך אותו עניינו מית
 תל- במוסיאון נערכת השבוע

 בפעם תצלומיו. של תערוכה אביב
 הישראלי הציבור יכול הראשונה

שהן עצמן, התמונות את לראות

שהוד מה מכל שיעור לאין חזקות
ובספרים. בעיתונים פס

השפ לקאפא היתה השאר בין
״העו על עקיפה, כי אם חזקה, עה
 כש- - 1950ב״ שהנהיג הזה", לם

 סיגנון־צי- - ופעל חי עדיין קאפא
בארץ. חדש שהיה לום

אחרת הבעה אחד לכל - המדינה קום אחרי חדשים עולים היומי הם איפה

כבוש נאצי באיצטדיון אמריקאי נואם חדות מנהיג במיטבו: בגין מנחם
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