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!ברית־נוילה שתהיה ״העיקר בגין. מנחם אמר
 הקרוב ביקורה לקראת <■

 רעיית־הנשיא, עסוקה במצריים
מת בבחירת נכון, אופירה

אד־סאדאת, לג׳יהאן נות
 ״את המצרי. הנשיא רעיית
ה עימי לוקחת שאני המתנה

בעצ ותיכננתי עיצבתי פעם
או ״אתן אופירה. סיפרה מי׳״
לביצוע. ישראלי למיפעל תה

 נורמליזציה העמים שני בין '
 כאשר פעם, רעים. יחסים של

 באירופה בנמל־התעופה הייתי
ישרא של קבוצה שם וראיתי

המ מן מיד הסתלקתי. לים,
 שהנור- בטוח אני הפעם קום.

 הטובים היחסים של מליזציה
לאיטה.״ תבוא
■ נסע דוזוליו דני כח״ ;

 ניגשה כנין, מנחם הממשלה
 ארז ורדינה הבמאית אליו

 בגין אמר עניבתו. את ותיקנה
מת בהריון הנמצאת לורדינה,

 מאוד שמנתי אני ״גם : קדם
הו אחר-כך האחרון. בזמן
 יהיה אם חשוב ״לא : סיף
 בת, זאת שתהיה או בן זה

 ואל ברית, שתהיה העיקר
אותי.״ להזמין תשכחי

 שנערך מיפלגת״העבודה מרכז של בכינוס במיוחד ועצבני מתוח חיהשימעוו
כי המיפלגה לחברי ברור היה המרכז ישיבת לפני עוד שעבר. בשבוע

 פרס של שמועמדו ידעו ורבין, פרס רשמית. כמעט נפתח רביו יצחק ח״כ לבין פרס בין הגדול הקרב
 היה פרס את שעיצבו מה אך רבין, של מועמדו את יביס משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל לתפקיד
 הארציות. בבחירות ניצחון זה היה כאילו כוסיות, הורמו ובבית הקרובים, מידידיו כמה בלוויית

 פרס, התבטא בשבילי,״ מפלה זו אחוז, 40 יקבל הוא ״אם רביו. על יגבר הוא אחוז באיזה :הספק
 לביתו אחר־כך מיהר איש, עם שוחח ולא כמעט ההצבעה שלפני פרס, אחוז. 35 רק קיבל רביו אולם

 נאומו, בעת פרס נראה ומשמאל למעלה בתמונות פרס. של פניו על המתח היטב נראה בתמונות
 כשהוא פרס נראה התחתונה בתמונה משל. עבור להצביע המרכז צירי את לשכנע מנסה כשהוא

בכינוס. נאומו בעת רביו יצחק של חסידיו על״ידי לעברו שהוטחו ביניים קריאות לבלום מנסה

בעיתו שפורסם למה בניגוד
לק בדעתי עולה היה לא נים,
כא בגדי-ים.״ למצריים חת
 בישראל, ג׳יהאן ביקרה שר

 שאף תליון, אופירה לה נתנה
בעצמה. תיכננה אותו
״ מצריים, נשיא 81  אנ

בר- שלח אל־סאדאת, וור
 ה־ על היומון לקוראי כת־חג

 ״לפני :כתב היתר בין נזר. מיש
שררה תהליד־השלום, שהתחיל

 שלו, בקיבוץ החג את לבלות
 מצא מנוחה תחת אך כברי.

 בתורנות התחיל הוא עבודה.
השולח מן הורדת־כלים של

 ראש־השנה. מסיבת בתום נות,
 שמי- של בתורנות המשיך הוא

לתו למחרת עבר רת־לילה,
בתו וסיים חליבה, של רנות
בחדר־האוכל. הגשה של רנות
ב שידור תחילת לפני !■

ראש בהשתתפות טלוויזיה,

■ או מיכאל העיתונאי ,
 בעריכה, ברדיו העובר הד,

 כל סירב ובבימוי, בכתיבה
 מעל קולו את להשמיע השנים

ה מיבטאו בגלל האתר, גלי
 שעברל״כאשר בשבוע אך יקי.

 ש- מי כורת, לאה נפטרה
 לתרבות המועצה ראש היתה

 אוהד עם ושעבדה ולאמנות
הח הוא רבות, שנים במשך

הוא עתה ולדבר. להעז ליט

 תוכנ־ת של הכנתה על שוקד
כ פורת. של לזיכרה מיוחדת

ותשו התוכנית תושלם אשר
 של קולו לראשונה יישמע דר,

ברדיו. אוהד
חז נמיר אורה ח״כ 0

 בדרום- מחופשה השבוע רה
 אורחת היתה שם אפריקה,

 הרמ־ יוסף ישראל, שגריר
״ה שריקה. ואשתו לין,

והמל המלך הם האלה שניים
 דרום־ של הבלתי־מוכתרים כה

 עם אורה סיפרה אפריקה,״
שה חשוב אירוע ״אין שובה.

 עם אליו.״ מוזמן איננו זוג
הפ לה נכונה לישראל שובה
 ערכו וידידיה חבריה — תעה

 יום־הולדתה לרגל מסיבה לה
.50ה־

■  שדה יצחק בפרס י
 השנה זכתה צבאית לספרות
 צכיה ורשה, גיטו גיבורת

 ספרה בזכות ז״ל, לזבטקין
 את בקבלו ומרד. כיליון בימי

 אנטק בעלה, סיפר הפרם
ב סירבה היא כי צוקדמן,

 להוציא שנה שלושים משך
הש שאותה עדותה, את לאור
המאו הקיבוץ במועצת מיעה

כלו שהיתר, מפני ,1946ב־ חד
 לאומית. לנקמה תביעה בה לה

 צביה, בעיני נראתה זו תביעה
 כ״בלתי־יהודית זמן, כעבור

ובלתי-אנושית.״
שלום אנשי מישלחת י■

 לי מאפשר כמזכ״ל תפקידי
ה המחנות אחד עם להזדהות
יריבים.״

כי ח״כ ■1 רד ר־ מ  וי
קי ס כ  התחיל ״מדוע שואל שי

 בחולצות ללכת בגין מנחם
״הוא :ועונה ?״ משובצות

הפסים.״ מן ירד פשוט
הממש :טריה בדיחה 81

 מטבע להנפיק החליטה לה
וח שבע־עשרה שערכו חדש,

 שבע- דווקא ולמה לירות. צי
 קרוב זה שכן וחצי? עשרה

 ח״י, שסימנם לשמונה־עשרה,
חי. כמעט הליכוד והרי

 אמר, יעקובי גד ח״כ 8!
 שימעון של מותו שעם

 האידיש תיאטרון תם דז׳יגאן
 המשורר הציע הארץ. מן

 להקים ״צריך :חפר חיים
 ושום־ בגין בשם חדש תיאטרון

 באידיש תיאטרון שיהיה אחר,
 היה שומאכר עברית.״ לדוברי
עש במשמ דז׳יגאן של בן־זוגו

שנים. רות
 כפר־האמנים מוכתר 8!

 ממבוש, איצ׳ה עין־הוד,
 יום־ את אלה בימים שחגג

היא ״הזיקנה :60ה־ הולדתו
לחגורה.״ מתחת מכה

 כל הרדיו בתוכנית
 גר־ י0יו ראיין הרשת צבעי
 פיק. צביקה הזמר את כר
מבעד רואה הוא מה שאלו הוא

 עם לשיחה שנפגשה עכשיו,
 בכנסת, פרס שימעון ח״כ

כל הממשלה שבקומת בחדרו
 סנדלים. שנעלו חברים לה

 את להתיר סירבו הסדרנים
 במקום חלף למזלם כניסתם•

ב,כר־ חיים כח״  שק־בל ל
הסד לב את לרכך עצמו על

 אבל להם, אין ״נעליים רנים.
 הכיסוי וזהו להם יש מצפון

בר-לב. אמר האמיתי,״
ואד ארכיטקטים בכנס 8!

 חריף, מופה הציג ריכלים
והקי הקבוצות איחוד מזכיר
 ארכיטקט, בעצמו שהוא בוצים,

 יושב-ראש האורח, המרצה את
 אלה: במילים העבודה, מיפלגת

 פרם, שימעון הקולגה ״זהו
 של השיקום אדריכל שהוא

מיפלגת־העבודה.״
מז השיאה שבו בטכס 81
 מריס המאוחד, הקיבוץ כירת

 תבעה היא בנה, את ירדני,
 — פרם מח״כ נשיקה לקבל

 לקבל ביקשה אחר־כך ונענתה.
 יצחק ח״כ מיריבו, נשיקה
כא ואולם ונענתה. — רכין

 חיים מח״כ נשיקה ביקשה שר
 צריך ״אני :זה השיב בר־לב,

 יושב־ראש עם בעניין להיוועץ
אם המיפלגה, של ועדת־החוקה

 בצורת שלו, למישקפי־השמש
 ״אני פיק: השיב מאוס. מיקי
 אמר מאוס.״ מיקי עוד רואה

רוצה אתה ״אם :יוסי לו
ה מה אותך אשאל להעליב,

 שמואל ח״כ עם שלך קשר
 חדל צביקה פדאטו־שרדן.״

מעקיצותיו.
 התחילה החדשה השנה 8!

 פועל־הבמה אצל שמאל ברגל
 צטרכרג, גונאר השוודי,
 הקאמרי. בתיאטרון העובד
יין, אשתו, כמנה שעבדה ג'

 המחול בלהקת החזרות לת
ילדי שני את נטלה בת־שבע,

 לקנדה. עימם והמריאה הם
 המינהליים שהחילופים מסתבר
 חן מצאו לא שבע בת־ בלהקת
החלי והיא ג׳יין, של בעיניה

 בני עבודתה. את לנטוש טה
 כארבע בישראל שהו הזוג

שנים.
 אורן רם העיתונאי ■1

 מישפחתו בני עם בשבת יצא
 ב־ הרצליה. של בימה לשחות

הרח מן כשעלה היום, צהרי
 נגנבה שמכוניתו גילה צה,
 כמה כעבור עימה. חפציו וכל

 מפורקת המכונית נמצאה ימים
 עתה מתרוצץ אורן לחלוטין.
 בקדחתנות ומחפש במוניות
אחרת. מכונית
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