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 תערובת את חנך עת שעבר בשבוע הראשון ביום שלו. השני הלב
 מיטב הגלריה את הציפו כרגיל בתל״אביב. תוראל בגלריה ציוריו

 שחיה ינוקא, אמר הצייר. את שהקיפו העיר של החתיכות
בחיים." להישאר שווה היה זה בשביל ״רק :בחתיכות מוקף

 תוכנית־הטלוויזיה את ■)
 מורי מפיק גריפין של

 אנטבה. מהטופי שהיה שוורץ,
 של מודעה התפרסמה השבוע
 המזמינה גולן, מנחם הבמאי

 להשתתף המטוס הטופי כל את
 מייל! השחקן הסרט. בצילומי

 ב־ חלק שנטל כורשטיין,
גריפין, של תוכנית־הטלוויזיה

גוון אחונה
 כוכבת שהיתח מי (משמאל)

 מייד ונעלמה פורטונה, הסרט 4■
 לפני הסרט הקרנת לאחר
אלמונית. והפכה שנים, תשע

לעי שנית התגלתה השבוע
עיתונ מסיבת בעת תונות.

 הלנה חברת שקיימה איות
 כאהובה הוצגה רובינשטיין

 דוגמנית־ה- (למעלה) ששונקין,
 כשחייכה רק החברה. של בית

צחו טורי״שיניים שני וחשפה
 העיתונאיות אחת גילתה רות,

 אלא אינה ששונקין שאהובה
 סרט של כוכבת גורן, אהובה

 ל- בינתיים שהספיקה אחד,
ילדים. שני וללדת הינשא !

 עם להתקשר לשוורץ הציע
כשחקן. בסרט ולהשתתף גולן

 בבית שערך במסיבה !■
ה תא יו״ר בירושלים אגרון

בירושלים, הכלכליים כתבים
 מינויים לרגל טימור, צכי

 בנק כנגיד גפני ארנון של
 כמנכ״ל סיוון עמירם ישראל,

(״רפי״) ורפאל כישרד־האוצר
הביטוח־הלאומי, כמנכ״ל רוטר

נושא אינו מדוע סיוון עמירם י כשנשאל גפני. ארנון רק נאם
 כי באומרו התנצל נאום-ברכה,

ו לדבר, יכול ואינו צרוד הוא
הת את תירץ רוטר רפי אילו

נר שהוא בכך מנאום חמקותו
 חילק בירכתו בדברי מדי. גש

 הוא לעיתונאים. ציונים גפני
באשדוד ״העיתונאים :אמר
 ולאחר טובים,״ עיתונאים הם

״וגם :הוסיף קצרה הפסקה
 הם הירושלמים העיתונאים

טובים.״ יותר או פחות
 מישרד־העבודה, דובר !■

ה התלונן מיכאלי, אבנר
ה שלו, השר לפני שבוע ש  מ

 הולד אני פעם ״בכל : ברעם
 כסף, מלא ל ס עם לסופרמרקט

ק עם וחתר נ ר  מיצ־ מלא א
רכים.״

 מתל- שערך בנסיעה ■1
 שר- תמה לירושלים, אביב

 לפשר הילל שלמה המישטרד,
 המכוניות נהגי של האיתותים

 כשהגיעה רק ממולו. שבאו
 למלכודת השר של מכוניתו

 עוזרו, לו הסביר מישטרתית
 הם האיתותים כי לשם, ברוך
 נהגי בין בלתי־כתוב הסכם

חברי את המזהירים מכוניות,
 השר שאל המישטרה. מפני הם
 את הבנת ״ואתה נהגו: את

השיב ״בטח,״ האיתות?״ פשר

 שהאטתי לב שמת ״לא הנהג,
המהירות?״ את
 בהצגת־ האטרקציות אחת ■1

 אבי הזמר של החדשה היחיד
 מ־ דווקא נמצאת טולדאנו

 בשר־ודם. והיא אחרי־הקלעים,
 על והאחראי ההצגה חשמלאי

 יוסי אלא אינו האביזרים
 שר- של בנו דבינוביץ׳,

 רבי- של הבכור בנו גם האוצר.
 ב־ אטרקצייה מהווה נוביץ׳

 דייל הוא הבן מקום־עבודתו.
 שהתיירים פעם ובכל באל־על,

 אביו, מי מגלים האמריקאיים
ולד אותו להקיף ממהרים הם

חתימה. ממנו רוש

^ו  ־,מישחק * לנין מות על ג אצי החאגו איןו

בן־מויון של ,ובגדי־החאק הילל של המניס

ם ש רו י ה ל א ר ש הי

ת או צי מ ה ת ו אי ק רי מ א ה
 אר־ בין במערכת־היחסים הצפויים השינויים על

 המיועד הנשיא כניסת עם לישראל, צות־הברית
 בנזיטבחיס במדורו בלוך דניאל מעיד לבית־הלבן,
 הסנאטור של מביקורתו מצטט הוא שם הפוליטיים,

 ב־ השבוע שביקר ריביקוף, אברהם יהודי ממוצא
 בית־ של מישלחת־לימוד בראש מיזרח־התיכון

 הירשה חברי־הכנסת, עם ״...בפגישה :*הנבחרים
 למתוח ריביקוף אברהם היהודי הסנאטור לעצמו

 כי אמר, הוא הישראליים. מארחיו על ביקורת
 לדאוג קארטר חייב כאילו הרושם, נוצר בישראל
 החשובה השאלה כי לזכור יש אך לנו. קודם־כל

 ארצות־ למען קארטר הנשיא יעשה מה — היא
סבור הארוך בטווח ישראל. למען ולא הברית

 עם פגישה על ברשימתו גורי סיפר השאר בין
:זה לכנס בירכתו את ששלח עוז, עמום הסופר

 ב״שערי־צדק״ לבקר הלכתי הצהרים אחר ״...אתמול
 ברגלו, ניתוח לאחר שם המאושפז עוז, עמוס את

 פגישת על לו סיפרתי תאונת־דרכים. אותה בשל
 ואסר: הדברים למשמע נרגש הוא בית־השיטה.

 להתחיל הציע הוא !תבוא הזאת שהשעה ידעתי
 וליצור ברמלה, בחאן נאמר להתכנס, מהתחלה,

 הוא ארץ־ישראל. פועלי הסתדרות אח מחדש
ו שם ייאספו חברים עשריס־וחמישה כי הציע

 אל להצטרף יוכל ישראלי כל המעשה. על יכריזו
 והבעת גלויית־דואר באמצעות הזאת. ההסתדרות

הת בינתיים: הראשונים הסעיפים בשני תמיכה
 שלושה במשך שביתה מכל להימנע אישית חייבות
(דבר) הראשונות...״ הבחירות עד חדשים

 תגובות לשרשרת הביאו גורי, של ומאמרו הכנס,
 שכתב קינן, עמוס של תגובתו היא שהבולטת

 נספחי־תרבות שהיו ״...מי ועין״: ״שן במדורו
באוניברסיטות שבתון שנות שובתי סתם או בחו״ל

* •ערי גור• 1עו גולדמן לון ב

 של לחיזוקה קארטר שיעשה מה כי ריביקוף,
(דבר) ישראל...״ לטובת גס יפעל ארצות־הברית

ת אין נ י ד מ ל ב א ר ש  י

ן3 ה תרן י י ע ב ת ל די הו הי
 ביותר חטוב האמריקאי ״שר־חחוץ הכותרת תחת

 לשעבר, ההסתדרוודהציונית נשיא מספר לישראל״
 במשך שערך פגישות על גולדמן נחום הד״ר

 מהתקופה עוד קיסינג׳ר, הד״ר עם שנים תריסר
באו כמרצה האמריקאי שר־החוץ שימש שבה

 קיסינ- גולדמן, ד״ר לטענת הארווארד. ניברסיטת
ב כלשהו עניין רבות שנים משך גילה לא ג׳ר

 ״מאחר קיסינג׳ר: אמר הפגישות באחת יהדות.
 לאפשר בלתי־מוסרי זה יחיה מדינת, יש שכבר

ש לפני בעצתי שאלו אילו אד השמדתה; את
 במדינה אין כי אומר, הייתי קיימת, היתה המדינה

היהודית...״ לבעייה פיתרון משוס זו
אחרונות) (ידיעות

ס תו א פ ל ה רי ש ח ר ח מ

ה מ ח ל מ ה
 בעיתון יצא יערי, מאיר מפ״ם, של מנהיגה
 שהעניקה הכבוד נגד וקוצף שוצף במאמר מיפלגתו
 גרינברג. צבי אורי למשורר הכנסת באחרונה
 בגרמניה ששררו הלכי־רוח יערי משווה במאמרו

 השוררים לאלה הראשונה, מילחמת־העולם אחרי
 ״לגלות לדבריו: מאמרו, מטרת בישראל. כיום
 טוען מחרחרי־המלחמה... של הפאתוס נביבות את

 יונקים אצ.ג. של ושירתו הנבוב הפאתוס כי אני,
 רמזתי. שעליו השוביניזם, של דלוח מקור מאותו

 דבוטינסקי תלמידי שמטפחים הפאטריוטיזס, סוג
 להרחיק כדי בהם יש שופר, להם משמש ושא.צ.ג.

נוס סיבובי״מילחמה ולהחיש השלום סיכויי את
פים...״

מ שהוא יערי, מאיר מעלה דבריו בהמשך
 פרט מדור־המייסדים, ששרדו המנהיגים, אחרוני
 על גרינברג השתייך עדיין שבה מהתקופה מעניין-

 א״צ של הספדו סיפור את ארץ־ישראל־העובדת,
ה המהפכה מנהיג לנין, ולאדימיר למות גרינברג

 : 1924 בשנת קונטרס בעיתון שפורסם רוסית׳
ה הדגל את לחצי־תורן מוריד (גרינברג) ״..הוא
 מנהיג על לאות־אבל האדומה, בלוריתו ואת אריס

המשמר) (על לעולמו...״ שהלך המהפיכה,

ם קי ה ש ל ד ח  את מ

ת ז ר ד ת ס ה ה
 בית* ״כנם מאחרי הניצב גורי, חיים בעל-הטור

 פוליטית קבוצת־כוח יצירת שמטרתו השיטה״,
אומרים?״. ״מה במדורו הכנס את תיאר במערך,

 מעורר־השראה, בדשא טובלות שקטות, מרוחקות,
ה הממלכתיות הוועדות כל חברי והינם שהיו, מי

 וכמה והיכן יפורסם מה והיכן יוצג מה קובעות
 שכך סוף־סוף החליטו — מה לשם למי יינתן כפף

 כלום מה? אזי טוב... בוקר במדינה. אי־אפשר
 לא תמיד מאומה עשו לא שמעולם כשם בריבוע.
 של כאב הרבה הרבה עם מאומה לא ותמיד מאומה

 אספירין של כאב מבפנים, כאב מרנפד, נוח, כאב
 וריחני חם ומרק מוצעת ומיטה ואחות וחוקן

 אחרונות) (ידיעות לבנה...״ מפה על ועציץ־פרחים
 השיב השבוע״ סוף ״רשימות במדורו למחרת,

 הבוהמה של ״...חביבה קינן: לעמוס גורי חיים
ה המרטיר, ישן, וביין בגבינות בקיאות המגלה
 נתמך ולא בטלוויזיה מעולם הוצג שלא מוחרם׳
 באיזה וברעב... בקור עברו חייו המימסד... על־ידי

 ,משכילים אותם ללא לבדו הוא צעד, שדה־קרב
 בלעדינו, לבדו הוא שמע ■יריות איזה לכאורה׳?

 משהו תרם הוא קינן. כל זה אין לא, !מתי?..
 נראה מחליאות. השמצות מלבד העברית לסיפרות

 את שבו.. האלימות את כנראה, חסר אני שכן...
 סימון באותו כאב, ללא כתב הזאת הרשימה
(דבר) ומכליל...״ רדוד פוגרומי

ע פסוק• שבו ה
עי תצלומי על מרכוס, יואל העיתונאי •

 ו־ קציר אפרים נשיא־המדינה ניראו שבהם תונות
 בן־גוריון דויד ״...גם :טגיס משחקים שר־המישטרה

קילו מיסטר יום־יום בצעדו גופנית לפעילות דאג
 זאת ע־שה הוא גם היום, לשרינו ובדומה מטרים,

 אישית, אני, אך בבקרים. העבודה. שעות לפני
 לו צועד ניראה שבהם התצלומים את העדפתי

 שרים תצלומי על הנגב, בשבילי חאקי בבגדי
בטניס.״ משחקים דאנדי בלבוש

 שילוני: אליעזר מם־ההכנסה נציג ס
 רבינוביץ/ יהושע האוצר לשר חמור עוול ״עושים

הדם.״ את לו שימצצו לו מגיע לא
:הלר מנחם עוכרים שיפץ־ מנכ״ל •
לחקור!״ העיתונות של מתפקידה זה ״אין
 יצחק ראש־הממשלה על כנץ מנחם ח״כ •

 ח״כ על הערתו חסר־תבונה... איש ״הוא רבין:
גסות־רוח.״ על מעידה כהן גאולה
 בוועידת בריטניה נציג ריצ׳ארד, אייכור •

 על לשאלה בתשובה רודזיה, בעיית לפתרון ז׳נבה
מ טוב יותר הרבה ״המצב הוועידה: התקדמות

קיוויתי.״ מאשר גרוע יותר הרבה אבל ציפיתי, אשר
 בחיי, שגיאות כמה ״עשיתי ז לןינל עמום •
 לא פעם אף טובות. כוונות לי כשהיו רק אבל

רעות.״ כוונות לי כשהיו שגיאות עשיתי
/ כמשורר היחידי ״ההישג ז י2י המשורר •
 לגיל הגיע שהוא / - ופן אלתרמן על / אצ״ג של

ועשרים.״ מאה עד / שמונים.
 כהן, גאולה לח״ב פעיל מאיר ח״כ •

 ״את :הכנסת של והתרבות החינוך ועדת בישיבת
שכמותך!״ מהולדת חולדה והיסטרית, מטומטמת

נ פעיל, מאיר לח״כ כחן גאולה ח״פ •
 מקומך דביל. מפגר, ילד ״אתה ישיבה: אותה

אדיוט!״ רוח. לחולי בבית-חולים
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