
ו8 הוא ״היום ו מו׳ םו  גלילי ישראל לחש לג
אגשיםבן־אהוון יצחק על בהצביעו ־ אלון ליגאל

 מז־ של נאומו כדי תוך 9
 כן* יצחק ההסתדרות כ״ל

 השטחים, עתיד על אהרון
העבו מיפלגת מזכירות בפני
ה ראש סגן לאולם נכנס דה׳

 השר אדון. יגאל ממשלה
ו אותו עצר כלילי ישראל

דב את מכוון כשהוא לו אמר
״ה בן־אהרון: של לנאומו ריו
לגמרי!״ מטורף הוא יום

של אחר חבר בעיני גם 9׳
 משה המשורר המזכירות,

 אח־ מנהיג של בנו — טבנקין
 טבנקין יצחק דות־העבודה

 דבריו מצאו־חן לא — המנוח
 בדבריו בן־אהרון. יצחק של
 בין ואמר לנאום התייחס הוא

ישי כאילו ״התפיסה, השאר:
 לשליטה דומה בשטחים בתנו

ב אחרים עמים של תקופתית
 עם גובלת מסויימים שטחים

 תוקנו בפרוטוקול אך בגידה!״
דיבה!״ עם ״גובלת הדברים

ה הראיונות בתוכנית 9
 ב־ שנערכת שלו, שבועית
 אורי ריאיין הסאטירי, קאברט
 הרב את שעבר בשבוע זוהר

 אכידור, הכהן שמואל
 במהלך כפר־שמריהו. של רבה

ל הרב את זוהר שאל הראיון
 לרגל התכופות העליות מה שם
 זלמן המדינה, נשיא של

 מלובביץ/ הרבי אל שז״ד,
 הוא הנשיא כי הרב לו הסביר

 ״תראה,״ בן־אדם. הכל בסך
תחביב, יש אדם ״לכל אמר,

ת א צי  הסאטירי־שמאלני המיתון ערך בויאט־נאם, השלום הסכם חתימת לפנינינשן וי
 האמריקאיות הטירור הפצצות נגד הפגנה (״סליחה״), פארדון הגרמני

 תזמורת בליוויית )60( ניכסון לריצ׳ארד הלווייה טקס ערך התמונה) (במרכז העיתון עורו ויאט־נאס. בצפון
 בית־הסוהר מנהל לנדסברג. בעיירה הנאצים המלחמה פושעי של בבית־הקברות ותוף, חצוצרה שכללה
המקום. חילול נגד משפט שיערך ויתכן המקום, על בעלותו על בהסתמכו בטרם־עת, הטקס את הפסיק הסמוך

 ה הפסיכיאטר השבוע עמד
 בתי־הסוהו שירות של ראשי

 בער פימקין, חיים ד״ר
 לרג צוותא באולם שנערך
 העיתונז• של סיפרו הוצאת
 התר מהעולם ד״ש לב, יגאל

 כ סיפר סימקין ד״ר תון.
 או המתאר לב, של סיפרו
 זב הכלואים, של החיים פירטי

 האסי בין רבה לפופולריות
 הית כולם בפי אולם רים.

 מדו :המחבר אל אחת טענה
 כתב את להם הראה לא הוא
 לפג איתם התייעץ ולא היד

 סימקי של לדעתו הפירסום.
 ה מהרגשת זו טענה נובעת

 ש לאסירים שרייתה שותפות
 ש כעוזריו עצמם את ראו

בכתיבתו. הסופר

 אל״ו גילה ערב באותו 9
 ניתח כי פעיל מאיר (מיל.)

 העציריו המחבלים התנהגות
 ונכו קנאותם דרגת כי העלה
 ה הכיבוש נגד לפעול נותם

 ה שרמת ככל עולה ישראלי
 שלהן והאינטליגנציה השכלה

 מוכיו פעיל של לדעתו עולה.
 בשט ישראל פעולות כי הדבר
 רמו להעלאת הגורמות חים,

 ופ0ב יהפכו וההשכלה, החיים
 מנו והדבר לבומרנג דבר של
 שר־הביטחו של לתיאוריה גד

 ב כי הסבור דיין, משה
 ני בשטחים רמת־החיים הלאת

התנגדות. כל להשתיק תן

 חכנטת יו״ר סגן שד ־זמר1ושוזק1 כנו חשסא׳־,) ;יושבו1 דודו
 ינם־הולדת :כפולה שימחה השבוע חגג זר, מרדכי

 שחור לי תקרא אל המחזמר לצוות שאירעה מתאונה בנס ויציאה
 התהפכה בחיפה, להופעה נסעו בה המכונית כאשר כפר־ויתקין בצומת

 השחקן־זמר דודו, של אחיו נראה בתמונה מימין קל. נפצעו והשחקנים
ההולדת. ליום אחיו שקיבל המתנות את מציג כשהוא זר, גידי

לל הוא נשיאנו של .'והתחביב
ת  מלו־ הרבי את ולשמוע כ

|בביץ׳.״

 קלעים התוכנית עורך 9 |
הת עכיון, רם בטלוויזיה,

 לשעבר, השבוי כאשר אכזב
 ל- הופיע לא דורי, /יאיר

על לראיון כמתוכנן, *תוכניתו

 אמנם דורי לאור. שיצא ספרו
להו היה יכול לא כי התנצל

 שבאותה משום לראיון פיע
 לארח צריך היה בדיוק שעה

 גולדה ראש־הממשלה את
 לכבוד שנערכה במסיבה מאיר
 ההתנצלות אבל ספרו, הוצאת

שהו עברון, את סיפקה לא
מרדכי דורי, של למו״ל דיע

פע ישקול להבא כי בוסתן,
 שב־ לספרים לתת אם מיים

ב בתוכניתו. פירסום הוצאתו
 עם הראיון במקום ערב, אותו
 בתוכניתו עברון שידר דורי,
 מבלי השחף, הספר על קטע

ה יצא שבוע שבאותו לדעת
 בהוצאתו עברי בתרגום ספר
בוסתן. של

 טלוויזיה תוכנית עורך 9:
עו אטינגר, עמוס אחרת,

 תוכניתו עם יחד לצאת מד
 ארוכה. לחופשה שכאלה, חיים
ו המתקרבות הבחירות בגלל

לערוך שקשה ומפני הולכות,

 הופעתם ללא זה מסוג תוכנית
 העשויים פוליטיים אישים של

 ב־ בעקיפין זו בדרך לזכות
 התוכנית תצא חינם, פירסומת
 רבים. חודשים בת לחופשה
 של למסע יוצא עצמו אטינגר
 לדרום־אמרי- חדשים שלושה

ב שיערוך לפני לא אבל קה,
 ביץ׳ גרנד במלון הבא, שבוע
 בה מסיבה בתל־אביב, החדש
 שהשתתפו אלה כל חלק יטלו

 כה, עד שכאלה חיים בתוכניות
ומאחוריו. המסך על

 של הזדהותם מידת על 9
עליהם, המסופר עם האסירים

 ש עיון יום במיסגרת :■
 ב לאומנויות בפקולטה נערך

 הירצו תל־אביב, אוניברסיטת
 ע׳ תומרקין יגאל הפסל

 מלח לפני המשותפת עבודתו
 המהזא עם השנייה העולם מת

 ב המנוח כרכט ברטול
 ני תומרקין תיאטד. ברלינר

 אז והביע ההזדמנות את צל
 ע׳ והמזלזלת השלילית דעתו

 דב כדי תוך בארץ. התיאטרון
 1מהקה אחד לעברו צעק ריו

 המוחל לקטילה הסכים שלא
 חנו! עם מה ״אבל :טת

״ לוין  תומרקין לו השיב ז
 אומריו היינו הפסלים, ״אצלנו

בחרא!״ מפסל שהוא עליו

 ׳.**מ!;*״ מ
*. •■ *׳♦ *<■ י - י •■׳, <*,2?

 טהורו יהודית לחוויה בשעתו זכה מקסיקאי, ממוצא ההוליבודי הקולנוע כוכבקוויו [׳1ת1א
שהו: (משמאל) שמיר שלמה הישראלי העיתונאי עם בפגישתו סיפר עליה

 בהסר! שהשתתף בעת כי סיפר קויין ז׳ורנאל. אלגמיינע האמריקאי האירי השבועון של העורך סגן כיום
 אלה שבאי. הספרדי היהודי לבית־הכנסת ההסרטה שבצוות היהודים הוזמנו רודוס, באי נברון תותחי הסרט
 מיו׳ כבוד רודוס יהודי לו העניקו ספרדית, המדבר ביניהם היחיד היה שקווין כיוון אבל איתם. אותו לקחו
מאחור הושיבו שבצוות היהודים את ואילו הרב, ליד אותו והושיבו לו אמרו אמיתי,״ יהודי ״אתה חד.


