
תגזתרים
ושותה חורה

 163 על־ידי המיזרחית, בברלין ♦ נבחר
הקומוניס המיפלגה של המרכזי הווער חברי
הל ההגנה מועצת ידיו־ לראש־המדינה, טית,

 ),52( קראנץ אגון ויו״ר־המיפלגה, אומית
שלי ),77(הקשיש הוניקר אריק של במקומו

הש 19ב־ המיזרח־גרמנים מיליוני 17 של טם
 להקמת אחראי הנחשב והאיש האחרונות נים

 הדימיון שנה. 28 זה ברלין את החוצה החומה
 מורה חייט, של בנו קראנץ, של הקריירה בין
 בשתייה, המרבה לשניים, ואב מיקצועו לפי

 מכבדו, וגם מסכרת גם סובל שהוא למרות
ברא היו, שניהם מדהים: הוניקר של לקריירה

הקומוניס תנועת־הנוער מזכירי דרכם, שית
 מכן ולאחר החופשי) הנרמז׳ (הנוער טית

 את שנטלו לפני ביטחון־הפנים, על ממונים
לידיהם. השילטון

ארוף־מישגה קפטן
 תנחום של 50ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

קפטן ,60ה־ בשנות שהיה, מי כהן־מינץ,

כהן־מינץ מהנדס
□בחרת פעמים 89

 בן כהן־מינץ, הלאומית. הכדורסל נבחרת
בזמ היתה, ארית, ספורטאים(אמו, מישפחת

 ),2.04(גבה־קומה בטניס) ישראל אלופת נו,
 מכבי איש היה ,36 בגיל הסלים מן שפרש

 הנבחרת בהרכב פעמים 89 שהופיע תל־אביב,
 צבא־ איש במיקצועו, מהנדס והוא הלאומית

אלוף־מישנה. בדרגת הקבע

עבר־הירדן מג״ד
 של 70ה־ יום־הולדתו בירושלים, ♦ נחוג

 המו״לים מחשובי ויידנפלד, ג׳ורג׳ לורד
 שבהוצאתו ניקולסון), את האנגליים(רידנפלד

 נשיא־ של מספריהם כמה אור(באנגלית) ראו
ירוש עיריית ראש ושל הרצוג חיים המדינה,

 יום־הול- לרגל אותו, שארחו קולק, טדי לים,
 (וחבר האוסטרית וינה יליד ויידנפלד, דתו.

 ולדהיים), קורט של באוניברסיטה ללימודים
 הרביזיוניסטית תנועת־הנוער איש שהיה

 היגר, שלה), עבו־הירדן גדוד בית״ר(ומפקד
 שבה ללונדון, לאוסטריה, היטלר פלישת עם

 בתואר״האצולה, שזכה כך כדי עד חיל עשה
ישר למדינת שלו בזיקת־הקבע פגע שלא מה
 של האישי כמזכירו קצרה תקופה (כולל אל

והמתב וייצמן) חיים הראשון, נשיא־המדינה
בארץ. תכופים בביקורים גם טאת

 הזסר השרים: איה1םרש בן ם1 בצפירה *
זילבר. אריאל
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חדש דף
שתי ה ביק פלג מי ה ה. הלוואה מ ר די ל )23 ד1םעם (המשך

 ותכשירים חומצה באמצעות מאופרת אומצה
אחרים.
שבע השחקנית גם היא דייוייס בט אבל

 וב־ סבל, וכוח כישרון בהרבה מאומצת, בודה
 מפתיה הפכה לא־מבוטלת, אינטליגנציה

 כבוד. מעוררת 8ז3>מ101>113)1ל־ץ אופנתית
דיטריך. מארלנה כמו ממש

 למדי. נדיר וגם לא. מעטיילגמרי לא וזה
 זה רונלד, הנשיא־לשעבר של רעייתו לננסי,

מעולם. קרה לא
 אני המנוחה. לבט/בטי כבוד איפוא הבו
 בסרט תפקידה את לטובה תמיד לה אזכור
 מר סאמרסט של הרומאן על־פי אעש, בכבלי

הם.
 (?)מאחרוני שאני מפני אולי השאר, בין
ז״ל. מוהם של חסידיו

נעמה
 — נדיר יופי איזה קול, איזה נעמה. הו,
מופרכים. מקוללים, חיים ואיזה

כש לפני אלי צילצלה האחרונה בפעם
 אמה שירי של קלטת לי שלחה חודשים. לושה

 ״אבל משהו. אכתוב ואולי שאקשיב וביקשה
הפצירה. ששלחתי,״ לאמא תספר שלא

 ובליבי כתבתי. לא ועור שמעתי הבטחתי,
 — וזה לה. כזאת בת אשר האם אשרי אמרתי:
הכל! אחרי

הג שהיתה אומרים שיודעי־דבר בשבילה,
 הכל היה הזמנים, שבכל ישראל בזמרות דולה
 סקאלה לה לבימת עד הכל״. ״אחרי תמיד

 ושם (!>, ראשי בתפקיד הגיעה, שבמילאנו
במתח. עמדה לא כשלה.
 אחד מידתן מידתן. בשבילה הכל היה מאז
ארוך.

הצ ידיה. במו קץ לו ושמה קמה עכשיו
 אורי. לאביבה טרפה
ברוך. זיכרן יהי

בהולכים זה גם1
 מי וילנאי, מתן הדרום, פיקוד אלוף לא,

 )4.10.89 הזה, עונשם״(השלם את ש״המתיק
 מת, לא עוד מגיבעתי, הכולירות שלוש של

חלילה.
 — בשבועון קורא אני — בסך־הכל הוא
כוללת״. ב״ראייה הסתבך

 ״חוזר איתם, אפי כאלוף־מישנה כמוהו
 גיב־ מח״ט שהיה ו״מי קנאי״ ודתי בתשובה

 הזה, (העולם העצמות.״ שבירת בימי עתי
17.10.89.(

כול ב״ראייה הסתכן לא אפילו האחרון
 ללמוד צה״ל על־ידי נשלח סתם הוא לת״.

 הידיעה. אומרת בחו״ל,
נשלח. להיכן היא השאלה

ללמד, יכול הוא שם — לקולומביה אם
ללמוד. לא

 ללמוד מסוגל הוא מה — אחר למקום ואם
שם?

 יכול הוא עצמות ושבירת פוסקים גמרא,
בא יותר טובים מורים ומפי יותר טוב ללמוד

הקודש. רץ

הואלוטה. על חבל

וקפריסין?
לחכות. תצטרך קפריסין כן,

 את ברינקר למנחם שיחזירו עד לפחות
וז ויסוצקי תקליטי 14 ובה שלו המיזוודה

 בלארנאקה. ממנו שגנבו שלי, אחרים מרים
יוק. קפריסין — אז עד

 האלוף המדינה נשיא יחי לסיום: בינתיים
 בית־המישפט ונשיא הרצוג חיים־ויויאן (מיל׳)

שמ מאיר האלוף־מישנה(מיל׳) שלה, העליון
 עירם של (זוכרים?) הזט״ה מבני שניהם גר.

וארצם.
 לאייבי כוח יישר בירכת הקטן: ממני ועוד

נתן.
אצלך. בקרוב

 אומרת שאשה כמו שלום אמרה לי ך*
 במירפסת מוצאת שהיא לאורח שלום 1

 לצאת, מיהרה היא בוקר. בהפתעת המיטבח
 בין מונח שהיה הקטן, מכשיר־ההקלטה אבל

 זה עוד ״כל אותה. החזיר וביני, ביטון צ׳ארלי
 ״צריך בוקר, של בקול אומרת היא מסתובב,״
להיזהר.״

ממה? להיזהר •
 ללכלך לא מבין. לא ״אתה צוחק. צ׳ארלי

מדי.״ יותר עליהם
הקומוניס המיפלגה אנשי על זה עליהם

 ביטון שצ׳ארלי מה זה מדי יותר וללכלך טית,
 לא דבר שום אם ימים, כמה בעוד אולי יגיד,
 מקום לו להבטיח שנועדו הפגישות מכל יצא

להס הדמוקרטית החזית של ברשימה ריאלי
תדרות.

 בכנסת, שנים 12מ־ יותר ביטון, צ׳ארלי
 זה ממנו זוכר שאתה מה וכל רביעית, קדנציה
 דיבר הוא ופעם צ׳ארלס, לו קרא בגין שפעם

הבית. חברי אל במקום שבמליאה, הקיר אל
 בעל ,42 בן צעיר, אדם בסך־הכל ביטון,

 מפות לקרוא למד מיזערי, פורמאלי חינוך
 יכלל לא הוא הבאות בבחירות פוליטיות.

 שם היתה ומתמיד שמאז הדמוקרטית, בחזית
, הקומוניסטית. המיפלגה של פיקטיבי

המרחב, כל על שהשפיעה האינתיפאדה,
הקו שבמיפלגה ישראל ערביי על פסחה לא

 היא המיפלגה של המחדל ברירת מוניסטית.
 או הלאומיים הערביים לזרמים ביטוי לתת

אלק נכס היה לא שמעולם ביטון, להימוג.
בכנ החזית רשימת את לעזוב צריך טוראלי,

סת.
 להשלם התראיין כאשר חודשיים, לפני

 מהפוליטיקה, לגמרי לו שנמאס אמר הזה,
 נסוגו כנראה, ברק״ח, להסתדרות. הולך והוא

 השחורים, והפנתרים בהסכם כלשהו מסעיף
 מוצלח גימיק בלידתו עוד שהיה גוף אותו
 קם קבוצות, לשש שהתפצלו פעילים 10 פלוס

זמנית. לתחייה
 את תשבץ הקומוניסטית המיפלגה אם
להסתד הריאלית המועמדים ברשימת ביטון
 שלהם. הזערורי לתא־ההקפאה יחזרו הם רות,

 הדעת, על מתקבל לסיכום יגיעו לא הם אם
ועד יחיד, סיעת בכנסת להקים הולך ביטון

 שניתן התקציב וגם גדול, אלוהים הבחירות,
יחיד. לסיעות

 של והשכור היפה בבית המחוייכת, בשיחה
 הדשאים עם ציון, במבשרת ביטון צ׳ארלי

 שהוא מרגיש אני בהנאה, משקה שצ׳ארלי
 חושב הוא אחד, מצד רצונות: שני בין מתלבט
 יתפוצצו, האלה השיחות וכל הלוואי לעצמו,

 שלו. היחיד סיעת את להקים יוכל שהוא כדי
 הישרדות, סיכויי לסיעה שאין יודע צ׳ארלי

 ישאיר לא אחוז־החסימה את שמעלה החוק כי
 איזו מצ׳ארלי גדולים ולשועלים לפנתרים גם

 בכל הוא הבחירות עד אבל תיקווה. שהיא
 לחלוטין עצמאי תקציב עם סיעה, יהיה זאת
 הוא אותו. לביית שהצליחה המיפלגה ובלי
 את שילכדו דברים כמה לעולל גם יוכל אולי

התיקשורת.
 המלמדת מפה, קריאת אותה שני, מצר

 לו מורה לכנסת, לחזור סיכוי לו שאין אותו
 תקציב את ממנו ישלול שלא אחר כיוון על

 מסתבר, בהסתדרות, הסיעות העצמאי. הסיעה
 כמו כמעט גדולים פעילות תקציבי מקבלות

האפ אולי זו הכל ואחרי בכנסת אחיותיהן
 ביטון, צ׳ארלי עבור ביותר הנוחה שרות

תק עם לעבוד שלו הכהונה בשנות שהתרגל
 חברי־ מאוד שמעט לוקסוס משלו. פרטי ציב

 ללא לשנה, שקלים אלפי מאות לו. זכו כנסת
ב לעשות מה מאיש רשות לקבל צורך כל

כסף.
 מיני כל השנים, במשך נשמעו, ושם פה

 מקבל. הוא כמה והכסף. צ׳ארלי על הערות
 הבית ),83( החל□ מכונית הולך. זה לאן

 תיק־ עדות כל והיעדר ציון, במבשרת החדש
 רק השחורים" ״הפנתרים לפעילות שורתית
 מקבל שביטון היא האמת פילפל. הוסיפו

שי הכל, למרות ויש, שחושבים, ממה פחות
 גם להם יש משכורת. שמקבלים פעילים שה

שמות.
כס על אומר צ׳ארלי זה," את קיבלנו ״לא

 שכל משום מזה. חלק ״אלא ההקצבות, פי
 את מטומטמים. שיישמעו סיפורים היו הזמן

 הם קיבלנו שאנחנו(חד״ש) מה של התקציב
בכ מושבים חמישה יש כאילו לחמש. חילקו
 שנקרא אירגון שיש אומרים הם אז למה? נסת,

שצריך ישראלי) סוציאליסטי שס״י(שמאל

רמאים!״ ,,כולם
 החתול ריקוד את האלה בשבועות רוקד שחור, פנתר מאשר יותר צ׳ארלי,

 הקר- המיפלגה בית של גגו על הריקוד את רוקד הוא הלוהט. הפח גג על
 בעלי הקומוניסטים, הישרדות. לטנגו איתו נבגסו שמנהיגיה מוניסטית,

 לאומית, ערבית מאוכלוסייה המגיעים החברים, בלי אבל השליטה, מניות
 על עולים שלאו בתנאים מוכן, צ׳ארלי החוצה. ביטון את לתמרן מנסים
דעתם.

 לפני - ההתחלתי למצב חוזר חבל לסיכום. הגיעו הם השבוע בתחילת
 ברשימה המקום על ההסכם לפני מהכנסת, הפרישה על הסיכומים

 הקדנציה סוף עד בכנסת נשאר ביטון צ׳ארלי זה, לרגע נכון להסתדרות.
 בבחירות הקומוניסטים של המשותפת ברשימה תכלל הפנתרים וסיעת

הפועל. הוועד חבר גם ישאר ביטון בהסתדרות.
 יש להסתדרות שברשימה הוא המחודש״ישן בסיכום הקאצ׳ או הקוץ,
 אי- להפוך מהם תמנע ההסתדרות חוקת ובך, חברים, שישה רק לפגתרים

 שולחיהם ידי על רגע בכל מוחלפים להיות יוכלו והם עצמאית, לסיעה פעם
הקומוניסטים.

 תתפרק לא האחדות שממשלת מניח ביטון ההימור. הוא העוקץ
 בטוחים הקומוניסטים בכנסת. עצמאית כסיעה שנים שלוש לו ומובטחות

 מפסיד. צ׳ארלי כזה במצב ממנו. להיפטר להם שיאפשר מה קורסת, שהיא
מההסתדרות. הקצבה ובלי מהכנסת סיעה של הקצבה בלי בחוץ, יהיה הוא

 הקומוניסטים, עם המשותפת מהחזית פורש הוא בהימור, זוכה צ׳ארלי אם
 לבין בינו שהושג הסיכום לחגוג. ומתחיל בכנסת סיעה של מעמד מקבל
ת סיעה של מעמד גם לו הבטיח הראשוני, זה רק״ח,  הקצבה עם בהסתדרו

 פרישתו תמורת לו שהובטחה מהכנסת, ההקצבה המשך וגם ארבע״שנתית
 אלף 25 לו מעניק היה הסיכום אל״פאחם. מאום מחטיד האשם לטובת
 ״שהם מרק״ח החברים על אומר צ׳ארלי ועכשיו יהיה, לא זה לחודש. שקלים
באף.׳׳ אותי להוביל מנסים הם רמאים. קבוצת

מוזז ועכשיו •
 עם במגעים מתחיל אני ״עכשיו בטוח. זה חן, יש ביטון לצ׳ארלי ״עכשיו?"

בכנסת." עצמאית סיעה בתור בי שיכירו כדי המיפלגות, כל


