
ה טו הזדהה מאיו גווו  המשכנתאות את דב
חו ■ הצמודות א ה. ל1ו טעמו את שהוגישה ו שו נ

המש את ביטלו מדוע ■
 עד שהיו הצמודות כנתאות

לאל עול שנים כשלוש לפני
 הגורם ו בישראל משפחות פי

 אז היתד. לביטול העיקרי
 מאיר: גולדה הממשלה ראש

 צמודה משכנתא היתד. לגולדה
כא שברמת־אביב. ביתה על
 כמזכירת מתפקידה פרשה שר

תפ בשום שירתה ולא מפא״י
ל צריכה היתד. ממלכתי, קיד

ממשכור המשכנתא את שלם
הרגי היא כחברת-כנסת, תה
שהר מה בשרה על אז שה

שו  כמעט אזרחים: רבבות גי
 להיפטר אי־אפשר החיים כל

 אחד לכן, צמודה. ממשכנתא
שעש הראשונים הדברים

 לתפקיד היכגסה עם תה
 להורות היה ראש־הממשלה,

ו הבעייה. את לפתור לנסות
הרא השנה חצי תוך באמת
 כראש־ממשלה לתפקידה שונה

הצמו המשכנתאות את ביטלו
, דות.

צעי של הפגישה לפני 0
 האשכנזי הרב עם מפ״ם רי

בביתו גורן, שלמה הראשי

ניכסון דיצ׳ארד של טיים
 בסין. המפורסם הביקור היה

מ אחד סיפר מסין, כשחזר
״בביקור :בבדיחות מלוויו

 מאו היו״ר את ניכסון שאל
שאלת ,האם :טונג צה
 קודד. היה מה עצמך את פעם

 ממשלת ראש אילו לעולם
 ח־ ;יל,יטה ברית־המועצות

 במקום נרצח היה רדשצוכ
 השיב ל,;די?׳ ג׳ץ הנשיא

 לך להגיד יכול ,אני מאו: לו
 ש־ חושב אינני :אחד דבר

 היה אונאסיס אריסטוטל
״,חרושצוב. הגברת עם מתחתן

 ב־ הבחירות בעיקבות 0
 אף כי התברר ארצות־הברית,

חשי יש אמריקה של בדרומה
 על־כל־ כך, היהודי. לקול בות

 התותחן- השבוע סיפר פנים,
 לכתב )23( גולן רוני■ נחלאי
וחב רוני שור. רגן במחנה

 ב־ הצעיר השומר לתנועת ריו
לפ ,1971 ביולי נפגשו צ׳ילי

המו עם בצ׳ילי, הבחירות ני
 סלכטרו שם לנשיאות עמד

תו על ממנו ושמעו איינדה
ל־ ויחסו הסוציאליסטית רתו

אלמגוד דן
ל תקרא אל

יום־ חגג שלא למרות להרמה, השבוע זכה
 שחקני שערכו במסיבה זה היה הולדת.

על־ידי שנכתב המחזה של ה־ססו הצגת לרגל שחור
 את הרימו המאורע לכבוד ק״ג. מ־ססז למעלה השקול אלמגור, דן

 בקושי זה וגם — בלבד אחת פעם אלא פעמים, 101 לא המחזאי,
 יו״ר סגן ישל בנו (מימין), זר דודו היו המרימים השחקניס בין רב.

 המדיני הפרשן של בנו (במרכז), גינאי רפי זר, מרדכי הכנסת
 (משמאל), נבון רותי והזמרת אחרונות ידיעות הצהרון של
נבון. יצחק בצ׳אד, ישראל שגריר שהיה מי של בתו

 הרב אליהם ניגש בתל־אביב,
 במפתיע הנה ״הגיעו ושאל:

ל יש האם הטלוויזיה. אנשי
להצ התנגדות שהיא איזה כם

בה קיבלו הצעירים טלם?״
אנ של פשיטת־הפתע את בנה
 לאחר בייחוד הטלוויזיה שי

בכ הרב כי להם אמרו שאלה
ה לבית צילצל ובעצמו בודו

לפגישה. והזמינם טלוויזיה

 של הבחירות מערכת ■
 השבוע הגיעה ארצות־הברית,

הפולי- המהלכים בין לסיומה.

 בו. לתמוך והחליטו ישראל
 שיחות בית, חוגי אירגנו הם

 של רב מספר עם ממושכות
הס הבחירות ולאחר יהודים

 אלף 30מ־ גיכר חלק כי תבר
 איינ־ בעד הצביעו צ׳ילי יהודי

לנשיא. שנבחר דה

 תוכנית הקלטת בתום ■
 איש* חצל,ל על שכאלה חיים

 בטלוויזיה שתשודר כפית,
 כמה התמרמרו הבא, בשבוע

ש על לתוכנית מהמוזמנים
או־ לספר אותם הזמינו לא

לא מיספר, פעמים שנעצרה
בק הגישו ובעלה שהיא חר
 היה קשה לישראל. עלייה שת

 את הבלונדית באשה לזהות
 שנות סירטי של ילדת־הפלא

 היילי מידם. היילי - 60ה־
ה הכוכב של בתו ,26ה־ בת

 נשואה מילט, ג׳והן אנגלי
 כול• רוי לבמאי-מפיק כיום

הש את הסבירה היא טינג.
 עושה ״אני בהפגנה: תתפותה

 לא הומאניות, מסיבות זה את
 עומדת עצמי אני פוליטיות.

ל יכולה ואני ביגואר, ללדת
במצבי.״ אשד. כל הבין

ע פסוקי ס ש ה
 פלס־ מאיר פרופסור •
ר, הע הברחת פרשת על נ

ב דיין משה על־ידי תיקות
 ישראל-אמריקה: קרן אמצעות

ה לקרן להציע אפשר ״שמא
מ שחורים דולארים גם זאת

 שנמכרו שר־האוצד של האוסף
הפ ובשל לילינבלום, ברחוב

נע 1967 בשנת מכירתם סקת
 מאמרי או כיום. נדירים שו

 מפני נתפרסמו שלא עיתונות
או פסלה הצבאית שהצנזורה

 גולדה של בקשתה לפי תם
 שלהם משוכנע אני ן מאיר

 בארץ גם קונים נמצאים היו
בארה״ב.״ רק ולא
 כתגובה קינן עמום •
 ב״הא־ ראשי מאמר על

מו דיין משה כי שטען רץ״,
 בסך־הכל בחו״ל לאספנים כר

 מלפני ופנסי-כיס בקבוקי־טמפו
נור לא ״משהו שנה: אלפיים

 הישנים בקבוקי־הטמפו מלי.
 אלפיים לפני אבותינו האלה.

נורמא לא ז׳לובים היו שנה
 אחד בקבוק־טמפו למשל, לים.
 אלופי- ארבעה בידי נישא ישן

 פנס־ בהליקופטר. והוטס משנה,
 בבולדוזר. הועבר אחד כים
 ז״ל אבותינו נהגו כן, כמו

 בק־ בתוד מתיהם את לקבור
 קשה אחרת ישנים, בוקי־טמפו

ה ארונות מיספר את להבין
 של באוספו העתיקים קבורה
דיין.״
מי הורוביץ, דויד •

״ה :ישראל בנק נגיד שהיה
 כסו זה המחירים על פיקוח

שחפת.״ לחולי אספירין

 משה הישראלי הצייר ■
 וב־ בכבוד לזכות עומד גת

 מעטים ציירים שרק פירסום
 ההוצאה בעל לו. זוכים בעולם

 מד כרנארד הצרפתי לאור
אל שהוציא האיש ,80 דלו,
 גדולי של ליטוגרפיות בומי

 פאכלו כמו בעולם, הציירים
 ו- שאגאל מרק פיקאסו,

להו עומד דאלי, פלכאדור
 ליטוגרפיות 12 הכל בסך ציא
ה ישראל מנופי דמויות של

 משה של מכחולו פרי חדשה,
 לאור יוצאו הכל בסו גת.
כ ליטוגראסיות אלבומי 250

ש וחתומים, ממוספרים אלה,
 יהיה לאספנים אחד כל מחיר

 שיוצא בעת לירות. אלף 11
 בארבע תיערך לאור, האלבום
 ביותר מהמפורסמות גלריות,
 ואר- יפאן באירופה, בעולם,

 הלי־ של תערוכה צות־הברית,
טוגראפיות.

הסוב השגרירות ליד ■
לפני עמדה בלונדון, ייטית

 נזישטרת של החדש מפקדהונופו דוד ניצב
 השבוע נראה תל־אביב, מחוז

ספ בשלושה בחר עופר עיתונים. דוכן ליד שהצטופף קונים קהל בין
החדש. בתפקידו השתלמות לצרכי כנראה רכש. אותם בלשים רוני

׳■:■ :׳׳

^0 0 ^11(״ 1 ] ( ־ ־ ! א  קרר־נד3ברחוב !
 ההזדמנות את שניצל עיתוננת צלם בו הבחין כאשר בתל־אביב,
 שאינו האלוף, לעבר מצלמתו את וכיוון ברמזור חנתה שהמכונית

ידו. את והזיז המצלמה לעבר פניו היפנה גנדי ממצלמות. כלל חושש

 בין התוכנית. גיבור דות
המ הצייר גם היה אלה

 כרנשטיין. משה פורסם
 הצנחנים רב-סרן שמיל כאשר
 ה־ הלילה מועדון ובעל (מיל.)
הת את ינוקא משה אילתי

ה נמוך לצייר אמר מרמרותו,
 לצלם היה ״אי־אפשר קומה:
 את להביא ששכחו מפני אותך

המ״מ.״ 8 מצלמות

ב נאה בלונדית מיספר ימים
 בהפגנה חלק שנטלה הריון,
 פרו־ לודמילה שיחדור למען
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