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 סטי11פורט1הא1 האוטיסט מילחמת רבין־פרס:
ת1בלה כחל!ם האוטונומיה שיחות לינוביץ:

 באשר התפלאו רבים י■
 שר־האוצר של מפיו יצאה

 אימרת־כנף הורכיץ ייגאד
 לא זה ״(צה״ל) ביותר: שנונה

מדי אנחנו מדינה. לו שיש צבא
 הורביץ אך צבא.״ לה שיש נה
 בעל־האימ- אותה. המציא לא
 דה־ אונודה הרוזן היה רה

ה־ המהפכה מראשי ,מיראכו,

 פז, גירעון אל התיאטרון
 אמריקה־ תרבות קרן מנכ״ל

של סגנו רונן; דן ואל ישראל,
ר  לתרבות במועצה שדיו אבנ

ולאמנות.
ב נמצאת אלה בימים ■1

לין האנגליה הסופרת ישראל
 ריד״ האל) דמוי (החדר

ש ספר מכינה היא כנקם.

 משרד מנכ״ל שמיי, יצחק
 שמוא־ י1מו ראש-הממשלה

גו חיים המשוררים לכיץ,
 יורם הסופר חפר, וחיים רי

ל הירדני שר״ההגנה קניוק,
 אד־נוסיי־ אנוור שעבר

 הפל- של וקצין־המודיעין כה
 כהן. ירוחם לשעבר, מ״ח

שלה הראיונות את שקרא מי

 חיים ישראלי לפסל נישאה
התגו השניים סטיבגסון.

 יסעור בקיבוץ שנים 10 ררו
 הוזמן הספר לאנגליה. ועברו
 הוצאת״ספרים על-ידי אצלה

אמריקאית.
 היתד היתה השאילתה 9!

 הר־ אסתר ח״כ לית-למחצה.
שר- מפי לדעת, רצתה ליץ

 הבאה בממשלה להיות רוצה
 שר־הפנים. או שר־החינוך

 ריא- כאשר כי לו הזכיר אגמון
 שנים, חמש לפני אותו יין

 שר־ להיות רוצה שהוא אמר
 שהדואר לי נמאס ״כי הדואר,

 בזמן.״ מגיע לא
 מרץ, חכה השחקנית !■

הקאת־ התיאטרון מן שפרשה

 באירוע אופירה, אמו, של ברכיה על יושב ורעייתו, הנשיא של 6ה־ בן בנםנבון ארז
לאשתו, הצטרף הנשיא בורשטיין. מייק הופיע שבו הנשיא, בבית שנערך

 יש כי והשיב בשעונו הביט עימם, להישאר יכול הוא זמן כמה אותו שאלה וכאשר
לדבר. רוצים כאשר עושים מה ארז, לבנה ומראה מצביעה אופירה משמאל: דקות. 10 בדיוק לו

 על אותה אמר והוא צרפתית,
 איך רק היא השאלה פרוסיה.

 הרוזן של זו אימרה התגלגלה
הורביץ. לייגאל הצרפתי

יג הפסל מכנה ואיך ■
 מילחסת את תומרקין אל

ט־ רבין יצחק הח״כים שי  ו
האו ״מילחמת פרס? עון

כאופורטוניסט.״ טיסט
 ירושלים, עיריית ראש ■1

תחי שמאז אמר קולק, טדי
 כמות הציונית, ההתיישבות לת

 וערבים יהודים שזרקו האבנים
 לכמות מגיעה אינה זה על זה

 ביום־שבת שזורקים האבנים
רמות. בכביש אחד

לשי האמריקאי הנציג !■
 לינו״ סול האוטונומיה, חות

ב שבועיים לפני ביקר כיץ,
 של במופע ירושלים, תיאטרון

ש קטע שראה אחרי באלט.
 אליו ניגש בלהות, חלוס שמו

 כהן, רזכרט הכוריאוגרף,
בוו שהיצירה כך על והתנצל

 לא־נעימה. אווירה יצרה דאי
 בסדר. ״זה לינוביץ: לו השיב

 בא אני בבית• כמו הרגשתי
השיחות.״ מן ישר
 לי־ של אשתו טוני, ■!

ב לריקוד מורה שהיא נוביץ,
 כהן עם העלתה וושינגטון,

 לימודיהם מתקופת זיכרונות
 גר* מרתח הרקדנית אצל

האם.
 מוסי־נ־ אכיטל אל ■1

התיאט מהנהלת שפוטר זון,
 הצעות־עבודה זורמות רון,

הח לא עדיין הוא אך רבות,
״ה בעתיד. יעסוק במה ליט

 להיות רוצה שהייתי היא אמת
 ריש־ אפילו לי יש נהג־משאית.

 המועמדים בין אמר. לכך,״ יון
 אורי נמצא מקומו את לרשת

הקא התיאטרון מנהל עופר,
 אל גם סירב. הוא אך מרי,

 רשות־ מנכ״ל ליככי, יצחק
 הוא וגם פגו, לשעבר, השידור

ניהול בהצעת פנו עוד סירב.

 מילחמת־העצסאות את יתאר
 משתתפיה, של מבטם מנקודת

 כה עד אחרי-מעשה. שנה 32
 לשעבר הרמטכ״ל עם נפגשה
שר-החוץ קוכ,0ל חיים

 מרתק, חומר בו יש כי טוען
 מבטם שנקודת מפני בעיקר

 במילחמה שהשתתפו אותם של
 להם שהיתה מזו כיום שונה

ש־ נוצריה, היא לין בעבר.

או־ ילדים למען ״אלוט״ של לנשף הגיעה ,ובין יאה
רוזנבלום, בפנינה פגשה בנשף טיסטיים. . __ - ____
 נשף, לאותו כרטיסים ומכרה ושטרחה למארגנים, לעזור זתנדבה

 עשתה כי לפנינה אמרח רביו לאה דניאל״. ״מיגדל במלון ערך
פה. אל מפה מלא היה האולם הכרטיסים. במכירת טובה ודה

■ ■*־ לי•:*•.•*■

 מה לנדאו, חיים התחבורה,
 לדיילות החדשים המדים טיב

 על. אל של הראשונה במחלקה
המ ברצינותו השיב לנדאו

 שואלת החלה הרליץ סורתית.
פר לפתע אך נוספת, שאלה

 יכלה ולא היסטרי בצחוק צה
 שטף המדבק הצחוק להמשיך.

 ה־ ותריסר כולה, הכנסת את
 החלו בישיבה שנכחו ח״כים

 השר מלא. בפד, צוחקים הם גם
ברצינות. השיב
 צה״ל, גלי בתוכנית !■

 המנחה שאל אישיות, שאלות
מו ראש את אגמון יעקב

 שיטרית, אלי יבנה, עצת
 של ההנהלה חבר גם שהוא

 וע־ ויושב־ראש תנועת־החרות
 רשות־השי־ של דת־הגיזברות

 שלו סיכום־הביניים מהו דור,
 ענה פרוייקט־השכונות. לגבי

 ש־ זמן כל ״כישלון. :שיטרית
ה בראש עומד ידין ייגאל

סיכוי.״ שום לזה אין פרוייקט,
לדע מה, נשאל כאשר 91

 בר־ הגדול ההישג יהיה תו,
 הגיזב־ מבחינת שות־ד,שידור

שנה 32 ״אחרי ענה: רות,
ש הראשונה השנה זו תהיה
מאזן.״ לרשות־השידור יהיה

 המשכורת מקבלי את !■
ברשות־השי- עובדים שאינם

המ בשם שיטרית כינה דור
מני ״סיירת :ברשות קובל
 ובכל כאלה, הרבה ״יש כ״ל״.
חד אליהם מצטרפים פעם

שים."
שהיה אמר גם שיטרית 9!

פרי מאז לראשונה, תופיע וי,
 תשיר היא לסין. בבית שתה,

ה הסופר של שירים שלושה
 במים- קווארד, נואל אנגלי

 במה מלו האולס תוכנית גרת
צה׳׳ל. גלי של

 בארץ מישפחתי לביקור 91
 זיוה השחקנית-לשעבר הגיעה
 פרד השלישי. בעלה עם רודן,
 לפני לו נישאה היא מיד♦
 1או- הביאה ועתה שנים, שלוש

 מיש־ את שיכיר כדי עימה, תו
ש הראשונה הפעם זו פחתה.
 אמריקאי, איש־עסקים בעלה,
 כיום עוסקת זיוה בארץ• מבקר

בעיצוב־פנים.
 נשיא־הכד של רעייתו 91
 יצאה נבון, אופירה דינה,
 בנידיורק. ימים כמה בן לסיור

מהלי תואר־כבוד תקבל היא
 בריח. בני של השמצה נגד גה

 פוס את שם תעניק גם היא
הצ על ברוקדייל, למכון לפיד

 עוד מבוגרים. בחינוך טיינותו
הא הוועד עם אופירה תיפגש

 הפועל יוניצ״ף, של מריקאי
תע היא נזקקים. ילדים למען

 ערי- של הרעיון את שוב לה
העל שאותו לילדים, המיקלט

במכסיקו. לראשונה תה

 של פומבית במכירה 9
 במלין שנערכה חפצי-אמנות,

 אמר בהרצליה, דניאל מיגדל
״אתם :דותן דודו הבדרן
מת אני למה שואלים בוודאי
הדו שערך מחכה אני מהמה.

יעלה.״ לר
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