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החיוור רביו
 פחות היה הגשש

מראש״הממשלה חיוור
 יום־ אירועי על דיווח טיימס הניו־יורק

 סו־ ״ישראל בכותרת: בישראל העצמאות
 ה- בכל ישראל חללי אלפי לעשרת פרת

 דיווח עצמה כתבה ובאותה מילחמות,״
 הגילוי למן האחרים, האירועים על גם
האווי התעשייה תוצרת מטוס־הסילון על

 ישראל פרס להענקת ועד בלוד, רית
 בניו־יורק הישראלים לגבי מאיר. לגולדה

 מאורעות וגדוש מלא העצמאות חודש היה
יותר: הרבה מגוונים מסעירים,

בהפגנת־המד נפתח חודש־העצמאות •

 שעה בת בתוכנית זכה רביו יצחק •
 בערב. ג׳ ביום אי־בי־סי ברשת שלימה

 חברת־ביטוח אותה על־ידי מומנה התוכנית
 על התוכנית את כחודשיים לפני שהצעה
 היחידה לשעה בניגוד אל-סאדאת. אנוואר

 התוכנית הופקה המצרי, לנשיא שהוקדשה
 נש־ חייך׳, הם ״אלה במתכונת רביו על

בסיפו ממנה ניכר חלק תופס כהן ירוחם
 ראש־ על ובלתי־מובנים משעממים רים

ישראל. ממשלת

 הסבירה רביו לאה צועק. לא רכין
 מרבין לשמוע שציפו הצופים, למיליוני
ש לאלה מקבילות פוליטיות הצהרות
 ״טוב, הוא בעלה עד־כמה סאדאת, השמיע

ה מיליוני פעם.״ אף צועק ואינו שקט
 מיהרו בן־גודיון, על בסרט שהתגאו יהודים
 כשהסתיימה בבושה, המקלטים את לסגור

 על והקאטאסטרופלית החיוורת התוכנית
רביו•
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• כניו־יורק ״הגשש״ מודעת
כשר ואוכל רוסקיס בן־גוריון, כן וכמו

 ברית- יהודי עם לסולידאריות יהודית נים
 והנרי יעבץ יעקוב הסנאטווים המועצות.

 ידיהם שיפשפי הקונסולים נאמו. ג׳קסון
 כ־ בנותרות זכתה שוב ישראל בהנאה.
ו הקומוניסטי, למישטד דאשית אוייבת

ישראל. על (בניו־יורק) שלום
 מתי (מיל.) האלוף זוכר. בן־גוריון

 ב- עיתונאי־החוץ מועדון בפני נאם פלד
 האיר- מטעם פומבית ובאסיפה ניו־יורק,

 באסיפה ברירה. היהודי האופוזיציוני גון
 של המיזרהי שבצד בבית־ננסת שהתקיימה

 הידועות דיעותיו, את פלד הסביר העיר,
 הצורך על בניו־יורק, והמפתיעות בישראל
 שיבטיח ובהסדר־שלום בפלסטינים בהכרה
ופלסטין. ישראל מדינות: שתי של קיומן
 של הראשון ביום הציגה הטלוויזיה •

 זוכר. בן־גוריוו התיעודי הסרט את השבוע
 ראש־הממשלה של נכדו בן־אליעזר, יריב

 סידרה החמישים בשנות שפירסם המנוח,
מחתי מפ״ם על מאמרי־התקפה של שלמה

 ואחרי לפני רואיין יריב״, של ״סבא מת
ש התשיעית, ברשת שהוצג למרות הסרט.

 משולם הישראלי היורד של בבעלותו
 בהפקת הסרט, זכה וחברותיו, ריקלים
 ביותר גבוה לדירוג ישראפילס, חברת
 הגדולה היהודית האונלוסיה בעלת בעיר

בעולם. ביותר

 בישראל שהופק סרט ירושלים, תיק י•
 רם לשעבר, ישראל שידורי קריין על־ידי

 זכה ושלא מ.ג.ט., על־ידי מומן בן־אפרים,
 1972 בשנת הקולנוע אקרני על להצלחה

לחוף. מחוף סי־בי־אס ברשת הוצג —
 נידיורק את כבש החיוור הגשש י•

ל משכו הול בקרנגי חצגות שתי בסערה.
 אילו ישראלים. של אלפים מנהטן מרכז

 חיו אז גם נוספות, הצגות עשר התקיימו
 הענקי האולם את ממלאים הישראלים

 בקופה אחד כרטיס אפילו מותירים ולא
המרחלת). וחל (ראה
 עם יחד הציגה אכרם אל מיסעדת •

 כמובן, מישראל רוסית, תוכנית אלירן רן
ליש מרוסיה רו&קיס ״חמישה בכותרת:

 אוכל לארצות־הברית. ומישראל ראל,
כשר.״
 הציג סברה, אחר כישר מועדון #

ה ״מן הישראליים האמנים את לדבריו,
 כשר: אוכל עם כמובן הראשונה״, שורה
 ולהקת לב עדנה נבון, רותי אילון, להקת
בתיאבון. לריקודי־עם. שבע

ה העיתונים לכל הוכנסה זו מודעה *
בניו־יורק. הנמכרים ישראליים




