
 לאמריקאים מגיע שלא העונש

לאלישע רבין לאה שהכינה הבשר והמזון

 שבוע לפני שבת ביום ■1
כא של״י. של עצרת נערכה

 בגין של נאומו הושמע שר
מכ למקום הובא בטלוויזיה,

 שמעו והנוכחים טלוויזיה שיר
 מאיר חבר־הכנסת הנאום. את

 ביותר ״המרגיז הגיב: פעיל
 יכול לא שאני הוא הזה בנאום
 אחרי קריאות־ביניים.״ לקרוא

 ,כשראש־הממשלה דקות, כמה
 לא המורים, שביתת על דיבר
 וצעק: להתאפק פעיל עוד יכול
 לא המורים פשרה. מציע ״אני

יישאר שבגין בתנאי ישבתו,

ע״ כותרת, עלי מראיין נאלץ  י
 באמצע לקטוע אגמון, קב

הכדור מישחק התארכות בגלל
 לבין תל-אביב מכבי בין סל

 לכן. קודם ששודר הבולטס,
 כי לצופים הסביר הוא אולם

 מיש- ״בגלל מתקצרת התוכנית
 בתום ששודר.״ הכדורגל חק

 התוכנית, מפיק היפנה השידור
 תשומת- את אמוץ, חנינא

 הבדל שיש אגמון של ליבו
 למישחק כדורגל מישחק בין

 אגמון: כך על השיב כדורסל.
בהפרש ניצחו שמכבי ״שמעתי

יש של היוצא שגרירה ■1
 הרצוג, חיים באו״ם, ראל

 אין אם רדיו בראיון נשאל
לממ כשר להצטרף בכוונתו

 ״כשאני הרצוג: השיב שלה.
המ מסביבי האנשים את רואה

 רגש לי אין — כשרים כהנים
נחיתות.״

 בבוקר שני יום מדי 01
שב לשוק במונית, מגיעות,
 נשים. שתי התיקווה, שכונת

 האיט- לאחד ישר נוסעות הן
מנת את וקונות שבמקום ליזים

71!111| י | אד נשיא של אחותו ד ״
י 111 ! \ |  שהגיעה צות-הברית, 111 1/

 סיור ערכה לארץ, צליינים קבוצת בראש השבוע
 בעת לנצרות. הקדושים האתרים בבל מזורז

 התעייפה הכינרת, חוף שעל בבפר־נחום שביקרה
 לא לשבת, מקום מצאה כשלא לנוח. וביקשת
 יחד בי טענה רות הארץ. על וישבה היססה

האמרי הסופרים גם להגיע צריכים היו עימה
 מיילר, ונורמן קאפוטה טרומן הנודעים קאים

 למסע הצטרפו לא אירגוניות תקלות ביגלל אן
שלה. הבאה הצליינים קבוצת עם ויגיעו

;55 ססולוביצק׳ מייק
 אירגנה אשר בלוס־אנג׳לס סוכנות״נסיעות שהקימו

 בישראל, קארטר רות של הצליינים קבוצת ביקור את
 מייק ממושכת. פרידה אחרי בארץ השבוע נפגשו
 האמריקאי, הנשיא אחות של קבוצתה עם לארץ הגיע

 אמריקאיים תיירים קבוצת הובילה קארן ואילו
 בישראל. בעלה את לפגוש כדי משם קפצה למצריים,

 ידין, ייגאל בפני קארטר רות את מייק כשהציג
 קארטר עם לפגישה אותן לקחו ״לא :לו אמר

לישראל.״ אחר קארטר לן הבאתי אז בקמפ״דייוויד,

 ב- המתגורר הישראלי הציירגיגצבווג ׳ענקל
 שבע לפני התבקש וואשינגטון,

 בני־ברית ירחון עבור סאדאת הנשיא של ציור-שער לצייר שנים
 ממונטאז׳ מורכב שהיה הציור, ג׳ואיש. הניישונאל בארצות״הברית,

 מצריים וציורים סולמות עבד״אל־נאצר, גמאל של תמונה קירעי של
 טענו גינצבורג של ממבקריו במה חריפה. בביקורת זכה עתיקים,

 מצא דווקא הציור בי הסתבר השבוע קאריקטורה. זו היתה בי
 סאדאת של בואו אחרי קצר זמן עצמו. סאדאת הנשיא בעיני חן

 של עותק ליענקל שם המצרית השגרירות שלחה לוואשינגטון
 וג׳יהאן אנוואר של חתימותיהם עם ציורו מודפס כשעליו הירחון,
בוושינגטון. ציור-קיר מכין כשהוא גינצבורג נראה בתמונה סאדאת.

ה שלהן. השבועית הבשר
ל אמונים השומרות שתיים,

 גירה הן שלהן, הקבוע קצב
 המנחה- של אשתו לונדון,
בטל כותרת עלי של לשעבר

 ויעד לונדון, ירון וויזיה
 משה שר־החוץ של בתו דיין,
דיין.

 במועדון שנערך בערב ■1
 של לזיכרו בתל־אביב צוותא

 שלונסקי, אברהם המשורר
הגי שנים, חמש לפני שנפטר

לח המשורר של מוקיריו עו

 ובערב אמנותית בתוכנית זות
ה והקליטה שערכה ראיונות
 כן■ דן הישראלית. טלוויזיה
 הערב, את שהינחה אמוץ,

הסופ עם שלונסקי על שוחח
 ויורם ברטוב חנוך רים

 דליה המשוררת ועם קניוק
 ש- סיפר קניוק רגיקוכיץ.

ומ סופרים שעודד שלונסקי,
דר בתחילת צעירים שוררים

לכ להפסיק תמיד לו יעץ כם,
 שמע לא כמובן, יורם, תוב.

 מצטער אני כך ״ועל בקולו,
אמר. היום,״ עד

אר יחזור ולא בקמפ־דייוויד
 יו״ר צבן, יאיר לו ענה צה.״
 ״אני בהסתדרות: של״י סיעת

האימ את אוהב לא אומנם
 אבל האמריקאים, פריאליסטים

 מגיע לא כזה נורא עונש
להם.״
 לשעבר, ראש־הממשלה 01

 במוצאי- ערך רבץ, יצחק
 שב- בביתו האחרונה השבת

ל פגים קבלת נווה־אביבים
 הכדורסל, קבוצות שתי שחקני

 תל- ומכבי בולטס הוואשינגטון
 ול- לרבין מה לתמהים אביב.

 ״אחד רבין: הסביר כדורסל,
 שעשיתי האחרונים הדברים

 לערוך היה ממשלה, כראש
 למכבי בלישכתי פנים קבלת

 בגביע שזכתה אחרי תל־אביב,
לכ קשור אני מאז אירופה.
 כי שנזכרו גם היו דורסל.״

 יצחק של ההתפטרות הודעת
 מייד בטלוויזיה שודרה רבין

 זכתה שבו המישחק סיום אחרי
בגביע. תל-אביב מכבי
 רבין לאה כשהזמינה 01

 לקבלת- תל־אביב שחקני את
 יכולים ״אתם אמרה: הפנים,
 שהאוכל פרי לאולמי להגיד

כשד.״ יהיה
 הראיונות תוכנית את 01

שלו, האחרונה הטלוויזיונית

 יכול זה — אחת נקודה של
 בכדורגל.״ רק לקרות
 היתד, השבוע גיבורת 01

רע דולצ׳ין, אנט ספק ללא
 הסוכנות הנהלת יו״ר של ייתו

ש דולצ׳ין, אריה היהודית
 כותרת עלי בתוכנית הופיעה

 הנוגדות בדיעות בטלוויזיה
 בעלה של אלה את לחלוטין

 סיימה כאשר בגין. מנחם ושל
 הסא- אליה ניגש הראיון את

 ושאל: קינן עמוס טיריקון
 ממך לקבל יכול אני ״האם

 אנט של לתמיהתה ?״ אוטוגראף
 קינן: לה השיב בקשתו על

 פעם אף תהיי לא את כה ״בין
לד יודעת את — איש־ציבור

 טוב.״ מדי יותר בר
ה הפעם זו אין אגב, 0!

 דול־ אנט מביעה בה ראשונה
 חריגות. דיעות בפומבי צ׳ין
 של הלווייתו בעת למשל, כך,

 עופר, אברהם שר-השיכון
 דאז, ראש־הממשלה את שמעה
מ ״אני אומר: רבין, יצחק

 מפשע.״ חף היה שעופר שוכנע
 לו: ואמרה אליו ניגשה אנט
 זה את לו אומרים הייתם ״אם

 שההלווייה להיות יכול קודם,
 מתקיימת.״ היתד, לא הזאת
 ב־ ״רק רבין: כך על השיב

 ראש- יכול ברית־המועצות
ש מישהו על להכריז ממשלה

מפשע.״ חף הוא

 לחנוכת שבאו האורחים מעשרות אחד היה תל־אביב, ראש״עיריית סגןגויפל יגאל
 התכבד גריפל רונן. אלי המיסעדן שפתח החדשה מאכלי־הים מיסעדת

 המועצה שחברי רק לי ״חסר :טעימה בדי תון נזכר ודיונונים, חסילונים לובסטרים, עמוס במגש
ואשתו. רונן עם (מימין), גריפל :בתמונה קואליציוני." משבר עוד מזה יהיה אותי. יראו הדתיים




