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 מכנס שחזר לאחר מייד 61
 הסוציאליסטי האינטרנציונאל

 ראש־ נסע בווינה, שהתקיי-ם
 לבית־ רכין, יצחק הממשלה

 שוכב שם תל־השומר, החולים
 ם ה אגר חתנו, מתוסר־הכרה

 ב־ שנפצע ארצי, כן־ (״אבי״)
 המעשה בסיני. תאונת־דרכים

 עם פגישה היה שעשה השני
פו איגוד יו״ר לודרר, הנס
הבינלאומי. המתכת עלי
 חוליו מיטת ליד אגב, 8!
 יו-שבות בן־ארצי אברהם של

הנמ דליה רעייתו, דרך־קבע
 מתקדמים הריון .בחודשי צאת

 ראש־ רעיית רבץ, דאה ואמה
 בן הבכור בנם על הממשלה.

 הופקדה ואבי דליה של השלוש
מטפלת.

 ישראל השד־ללא־תיק, 31
,7י7ג  כדי למכסיקו נשלח י

 ישראל ממשלת את שם לייצג
ה הנשיא של השבעתו בטכס
גלי ניצל זו נסיעתו את חדש,

 בארצות־הברית. ביקור לשם לי
 הו־ הייצוגי התפקיד כי מסתבר

 לסייע כדי גלילי, על דווקא ׳טל
 משפחתית בעייה לו לפתור
 כל לנצל מבקש גלילי סבוכה.

 באמריקה לבקר כדי הזדמנות
 בנו, עם שם להיפגש על־מנת

 בנסיבות הארץ את זמנית שעזב
 במישפחתו רבה מרירות שגרמו

השר. של
 נוצר בלתי־נעים מצב ■;1
 ■שרת־החוץ של ביקורה עם

ב ריסטה, רות הנורווגית
 לעצמה בחרה השרה ישראל.

ה לביקורים. מאד רע זמן
 ואילו סנקציות, נקטו רופאים

 שם־ ויקטור שר-הבריאות
שלא צורך והיה התמוטט טוב

 לא לסיכך בבית־חולים. פזו
 שיקביל מתאים שר כל נמצא

 לה שיארח או השרה פני את
 שנערכה בסעודת־הערב להברה

בירוש פלאזה במלון לכבודה
 ה- הוזעק האחרון ברגע לים.

 האו־ גידעון שר-בלי-תיק
 מישרד־החוץ את שהציל זנר,

מביך. ממצב
 בריטניה ראש־ממשלת 8!

 וילסון, הארולד לשעבר,
ב בארץ ביקורו בעת התבטא

 ואמר אישיים, ידידים אוזני
ש היום עד מצטער הוא כי

 יגאל שר־החוץ האישי, ידידו
 כראש- לכהן נבחר לא אלון,

 ה־ רבין. יצחק במקום ממשלה
 וילסון, אמר איתו,״ ״בעייה

 הגון. מדי יותר שהוא ,■היא
 70 §0 מס :מסוגל לא הוא
.״1116 14111

 להוכיח שהצליח מי !■
 אולי היא הכנסת כי ושוב שוב

 בארץ, ביותר הטוב התיאטרון
 אברהם הליכוד ח״כ היה
 על •שעבר בשבוע -שעמד כץ,
 להתנהגותה וקרא הכנסת דוכן
 העצמאיים הליברלים סיעת של

 כץ ח״כ הסביון״. ״מיישחק בשם
 הכנסת חברי מעט בפני הדגים

 באולם־ה- שנכחו המנומנמים
 ותר הל״ע עומדת כיצד מליאה

״אוה משקל על עלי־פרח לשת
ש אלא אוהבת״, לא — בת

״עוז — אומרת היא זאת תחת
 צלמי־ה־ עוזבת״. לא — בת

 הכתבים ביציע שנכחו טלוויזיה
 המסדרון אל יצאו התאפקו, לא

 המצד להופעתו כפיים ומחאו
 אוסקר לו ״מגיע כץ. של יינת

 אחד אמר הזו,״ ההופעה על
מהם.

 בהערצת שזכה אחר ח״כ ■1
 לוי, דויד היה צלמי־הטלוויזיה

 הממשלה התפטרות את שתבע
 עומדת שהיא הקיצוצים בגלל

 לוי הילדים. בקיצבאות להנהיג
 ילדים, לעשרה אב שהוא הנאה,

ונשא דוכן־הניואמים על עמד

ת, השחקנית 16 *1 "*1^11 ריסטית של דמותה את המגלמת האוסטרי גרמניה טרו
1 1 1# ט של הישראלית בגירסה 1■ * •1 1 ■ ליצר- קורבן נפלה אנטבה, מיבצע הסר

ס הגרמני השחקן של המתיחה או סקי, קל קי גרמני. טרוריסט של תפקיד לצידה המגלם קינ ס  העלים קינ
ה. היסטריים לחיפושים לה גרם בסרט, סיביל מופיעה שבה הנוכרית הפיאה את  התגנב לבסוף אחרי

מכל." יותר כרגע רוצה שאת מה לך ״הבאתי :באוזניה ולחש הפיאה, את חובש כשהוא שלה, לקרון

 ילדים חבאת בזכות נרגש נאום
 בידיו מנפנף כשהוא לעולם,

 לא הצלמים אהד ובבלוריתו.
 לו, ״תאמינו והעיר: התאפק

 פרסלי אדוויס הוא לד דויד
הכנסת.״ של
 עורדהדץ חבר-הכנסת 8!

 ראש- את שאל בארי ידידיה
 זה איד רבץ, יצחק הממשלה,

 אין קול משה שלשר־התיירות
הממ החלטות כלפי אחריות

החל נגד מתבטא והוא שלה
 חוק ״אין רבץ: השיב טותיה.

 שרי התבטאות גגד שיניים עם
 אני הממשלה. נגד ממשלה

מה אחד כל אל לפנות צריך
 את -שיפעיל ממנו ולבקש שרים

הת שלו.״ האישית האחריות
 חיים הליכוד ח״כ לשיחה פרץ

 מקווה ״אני :ואמר קורפו,
 שלא אלה את בחשבון שתביא

 האישית באחריות משתמשים
׳ממש להרכיב כשתבוא שלהם,

 רבין יצחק של תגובתו לה.״
ב פרץ הוא מפתיעה. היתה
 רק נרגע שממנו אדיר, צחוק

אחדות. דקות כעבור
 תנועה קמה כשנה לפני !■

 לנו. איכפת לעצמה -שקראה
 כרוך היה טמקימיה אחד

 בכביש דלק תחנת בעל אלון,
 ברעש קמה התנועה החוף.
 דממה בקול גוועה אולם גדול,
כ החליט, אלה בימים דקה.

 לו שאיכפת אלון ברוך נראה,
 את הציע שהוא כד כדי עד

ו למכירה, שלו תחנת-הדלק
הארץ. מן לרדת עומד

ב עוררו רבה תדהמה 8!
 ארבעת האחרונה, כותרת עלי'

ב לים, שנפל המטוס ניצולי
 אפרים הטייס של ראשותו

ה מן ציפו הכל בר״ארז.
 התלאות על -שידברו ארבעה
ה בקונסוליה עליהם שעברו

ה כשהמזכיר ברומא, ישראלית
 רפאל השגרירות, של ראשון

 באורח בהם ■נחג גורן, (״רפי״)
 לא הארבעה ואילו בלתי-יאה.

 אף רומא תקרית את הזכירו
 הם כי הסתבר אחת. במילה

 של בתוכניתו להופיע הסכימו
 שישוחחו בתנאי לונדון ירון

 שמישרד־החוץ אלא רומא, על
את להשהות וביק-ש התערב,

 הנראה הישראלי, מפיץ־הסרטים 1שוויי מיכאל
 של נמל-התעופה רקע על בתמונה

 אחד של באתר״הצילומים נעשה הצילום באוגנדה. ביקר לא אנטבה,
 להפצה שווילי רכש שאותו אנטבה, על ההוליוודיים הסרטים

 (משמאל) בופהולץ הורסט השחקן עם יחד בו נראה ושווילי בארץ,
(מימין). בלזם מרטין האמריקאי והשחקן גרמני, חוטף המגלם

 ש־ עד ימים, בשבוע התוכנית
 לחקור שמונתה וועדת-החקירה

מסקנו את תסיק התקרית את
 את לדחות סירב לונדון תיה.

האר ■כשהגיעו ורק התוכנית,
 כי להם הודיע לירושלים בעה
הת הם רומא. על ישוחח ;א

 פ-שרה הושגה לבסוף עקשו,
התוכ צילום בעת אמר ולונדון

ו למישדד-החוץ ״פניתי נית:
 מיכתב- על ■תגובתו את ביקשתי
 אליו שישלחו החריף התלונה
יח על בתגובה המטוס, ניצולי

ישראל ■שגרירות אנשי של סם
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