
ב נלחם כאשר רב, בפירסום
 כי ודרש ישראל רכבת הנהלת

 בקו הנוסעות מהרבבות אחת כל
במו תעצור חיפה—תל-אביב

 עתלית. גרופר, של מגוריו שבת
 אם!ז יעד, ח״כ הפתיע השבוע
 פנה יגורי גרופר. את יגזרי,

צפ צבי הרכבת, מנהל אל
 על נתונים ממנו וביקש רירי

בתח העולים הנוסעים מיספר
ל תל־אביב בין הרכבת נות

 הי־ צפרירי של תשובתו חיפה.
עו בלבד נוסעים 13כ־ כי תה,
 בתחנות רכבת כל על לים

 שאילתא הגיש עורי הביניים.
 לנדאו חיים לשר־התחבורה

ה את כליל לבטל דרש ובה
חי בין הבלתי-ישירות רכבות

לתל־אביב. פה

 הכתב הוותיק, לעיתונאי 9!
 אחרונות, ידיעות של המדיני
 של ואביה צימוקי, אריה
 יש צימזקי טובה דבר כתבת
 אומר עיתונו. למערכת טענות

שנ)ז 25 כבר ״אני צימוקי:
כת על חותם וכשאני עיתונאי

 כתב ,מאת חותם אני בות
 שלי, הבת אחרונות׳. ידיעות
 שנה חצי רק עובדת טובה,

 סופרת.״ כבר והיא בעיתונות
 את לכנות דבר נוהג כידוע

 ״סופרי בשם שלו הכתבים
דבר״.

 הסכם של קיומו על 0!
ל המערך בין במינו מיוחד

ה שח״כ בעת התגלה ממשלה
 כץ־עוז, אברהם מערך,
 תחת לסדר־היום הצעה הגיש

ה ״יעדיה :המפוצצת הכותרת
 מדינת- של והמוסריים ציוניים
ממ מדיניות במיבחן ישראל

 ל־ ההצעה על הליכוד.״ שלת
 הממשלה, מטעם ענה סדר־היום

;יפים, :משה תיק, בלי השר

 של הכוכבים שני היו דולצ׳ין ואריהפורד גיואלד
 המלך במלון שנערכה הפנים קבלת

 היה שלא מי ביותר. משועממים נראו שניהם דווקא אולם דויד,
 השנים רבת ידידותו על שסיפר פישר, מקס היה משועשע אלא משועמם

 רוגבי. קבוצת באותה שחקנים שניהם כשהיו עוד פורד, ג׳ראלד עם
 נשיא פורד הפך יותר ומאוחר הקבוצה, נשיא להיות אז הפכתי ״אני

דולצ׳ין וגם פורד גם פישר. הצהיר נשיאים,״ שנינו ארצות־הברית,

 ליד זה ארוכה שעה ועמדו נאומים לשאת או הודעות למסור סרבו
 לקבלת באה לא פורד של אשתו לסירוגין. באפם מגרדים כשהם זה

 בפניה, עיסוי בקבלת בחדרה שעה באותה עסוקה והיתה הפנים
 לקשור מיהר ופורר עימה, הביאה שאותה פרטית ממעסה

 אר־ שגריר של אשתו לואיס, סאלי עם ארוכה שיחה
בעלה. ללא באה אשר לואיס, סם בישראל, צות־הברית
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 חברו ליד הערב בל ישב המפד״ל, איש גלס, אליאב. לובה לכבוד
 קוניאק לגמו והשניים מלמד, (״אברמל׳״) אברהם ח״כ לסיעה

 לרקוד, גלס דויד רצה כאשר אולם לידם. שניצב מבקבוק
אלוני. שולמית הכנסת חברת לעבר ופנה מלמד אברהם את זנח הוא

ה בעיני מצאו־חן לא ודבריו
 קריאת- לעברו שקרא מציע,

 את אתמול לד ״נתתי ביניים:
ל שתוכל כדי הדברים, עיקרי

 הכנת שלא חבל אליהם. התייחס
 כראוי.״ עצמך את

דב עושה סוף־סוף ״אני !■
חנטריש,״ ולא חשובים רים

;ב מרים השחקנית הצהירה
 הסבה עשתה כאשר ריאלי,

 תחת אלו. בימים מיקצועיית
 מיסעדות, לעסקי פנתה לשחק,

 אצל כקופאית לעבוד זסתזוילה
 ביפו. בחצר אמדורסקי בני
ב התבלבלה השבוע אחד יזם

 ב־ הלקוחות אחד של חשבון
 לפניו. מאד והתנצלה מיסעדה,

 מכיר ״אני :הלקוח לה אמר
ה במיקצוע חדשה את אותך,

זה.״

■  והכוריאגר־ הרקדנית י
 פוקד־ אנה האמריקאית פית
 כמה לפני מאד התרגשה לום

 תואר לקבל כשזכתה שבועות,
מאוניברסי דוקטור־כבוד של
 ליחסי־ במחלקה אוהיו, טת

 לטכס להזמין לה הותר אנוש.
בח והיא קרובים, אנשים שני
 השחקן לשעבר, באהובה רה

סי הישראלי ה ?!יפנים, יו
ומש בניו־יורק עתה מתגורר

 ובאחותה, מונית, כנהג תכר
 כאנק. רוז בשם לאריגה מורה
 ישבח בדברי אנה זכתה בטכס

 על האוניברסיטה נשיא מפי
בארצות־ד,ב למחול תרומתה

 בשעת התואר בעלת אמרה רית.
תל מעולם הייתי ״לא :הטכס
 סיימתי ולא ממש של מידה
 לכן תיכון, ב״ת־ספר אפילו

ב ורואה מאד מתרגשת אני
בחל שנפל גדול כבוד תואר
הת האוניברסיטה נשיא קי.״

של ״תואר באומרו: לוצץ
 אחד בדבר רק עוזר דוקטור

 מכסיקאי במלון חדר לקבל —
הבזק.״ במהירות

ה באותו ברמת־השרון, 9|
ספורט שני מתגוררים בניין,

 נפרדות בדירות נלהבים, אים
 הכדורגל שחקן האחד, כמובן.
קריי והשנייה, שפיגל גיורא

 מזור, דליה הטלוויזיה נית
 מעולה, טניס שחקנית שהיא

 דבר. יודעי עליה שמעידים כפי
 — לטניס מכורה ממש דליה
 שבוע מדי לשחק מקפידה היא
 נכבדים להישגים הגיעה ואף

זה. ספורט בענף

השבוע פסוקי
 שימחה האוצר שר •

 זאב לאדם ״אדם ז ארליך
טרף.״ חיות כמו לשר ושר
 האנרגיה שר על הנ״ל 9

 :מודעי יצחק והתיקשורת
 עניין זה מודעי של ״התנהגותו

לפסיכיאטר.״
או בין ״ההבדל ז הנ״ל •

 ההבדל כמו לשילטון, פוזיציה
פסח בערב מצה שאוכל מי בין

 עם ששכב מי לבין החג, לפני
החופה.״ ערב ארוסתו

מנ הממשלה ראש־ *
 שר עם יחסיו על ,כנין חם

״יח :תמיר שמואל המישפטים
 ספר. כמו הם אנשים בין סים
עוב דפים, לתלוש צורך אין
חדש.״ לדף רים

ה מנחם ח״ם הרב 9
 מנחם ראש־הממשלה על כהן
ה לכנסת נבחר ״מאז :בגין

 ממשיך הוא היום, ועד ראשונה
 ל- אופוזיציה להיות בעיקביות
שילטון.״

 עם יחד דולצ׳ין לייב אריה היהודית הסוכנות הנהלת שב״ראש
 במלון פורד, ג׳ראלד ארצות״הברית, של לשעבר לנשיא פישר מקס

 הסוכנות עובדת הערב בל במשך נצמדה להיס אל דויד״. ״המלן
 טמשה דולצ׳ין. של בידידתו בזמנו התפרסמה אשר טמשה, אלה

לגמ שתויה אנט, דולצ׳ין של אשתו עלי, ״תשמור :ללהיס אמרה
 ואומנם באן.״ האנשים כל לפני עלי להתנפל מסוגלת עוד והיא רי,

הערב. כל טמשה של מצידה זז ולא נאמנה מלאכתו עשה להיס
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