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 ברחוב מדשר המיפלצת את פגש משיקאגו הפרקליט
דמון גיק כממלא־מקוס טרחלטה של והכפיל תל־אביבי

 למצוא היה קשה קשה, ■
 מליאת־ של החגיגי לכינוסה יום

בממ אמון הבעת לשם הכנסת,
לש חבר־הכנסת החדשה. שלה
 למשל, (ליכוד),רום יוסף עבר
 שמיר, ליצחק מיכתב .שלח
 את לכנס הכוונה על מחה שבו

 יום שעבר, השלישי ביום הכנסת
 לחללי אזכרות נערכו שבו

 בסופו יום־הכיפורים. מילחמת
 אמצע ״משבר בגלל דבר, של

 כונסה לא ממילא הדוד",
 עבד הערבי חבר־הכנסת הכנסת.

 זאת, לעומת דראושה, אל־והאב
 שהכנסת האפשרות על כעס

 אחד שהוא הראשון, ביום תכונס
לש הקדושים הימים משלושת

 בסופם המרכזיות. הדתות לוש
 הכנסת, כונסה משברים של

השני. ביום כידוע,
גולד פינחס חה״כ ■

 מ־ מכבר לא חזר שטיין
 שיר־הלל כשפיו ארצות״הברית,

 בנימין בארם, ישראל לשגריר
 גולדשטיין נתניהו. (״ביבי״)

 כי לשמוע, שאהב מי לכל סיפר,
 ממסיבות־הקוק־ באחת נתקל
 באמריקאי פקד, שאותן טייל,

 ״רגע, לוד שאמר ונודע מכובד
 את להחזיר יכולים אינכם אבל
 הדיבורים כל מה לישראל. ביבי

באו״ם!" שגרירנו הוא הרי האלה?
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 היהודית, ההלכה לפי יסוד. היה לא הצלם של לתדהמתו ללגימה. מוכן גייי־אנד־בי ויסקי בקבוק ניצב

שומרי״מיצוות). יהודים על אסור הוא כן ועל לא-יהודי, של ידו בו שנגעה יין״נסך(יין נחשב איננו הוויסקי

 מנחמיה, של 85ה־ חגיגות
 עומד שהוא הגלילית המושבה

 אורודהנד שלה. המועצה בראש
 שר־המישפ־ יהיה בחגיגה בור

שריר. אברהם טים־והתיירות
 פרקליטו אוקונור, מרק ■

 החשוד דמיאניוק, ג׳ון של
 במחנות־המ־ בפישעי־מילחמה

מה נבהל אומנם הנאציים, וות
 כ־ מישפחתו שקיבלה איומים

 עזב לא הוא אך ארצות־הברית,
 כפי שבוע, לפני הארץ את

 עזב אוקונור בעיתונות. שפורסם
 חג־הסוכות בערב רק הארץ את
 שהחליט מאחר ימים, לכמה ורק

 פעילות תהייה לא שממילא
החג. בימי בעניינו

 האחרונה שהותו בעת ■
 בלתי חוויה אוקונור עבר בארץ

 רוצה לא שאני ״חוויה נעימה.
 שהעיד. כפי בה,״ להיזכר אפילו

לש סמוך למכוניתו כשהתקרב
 על מצא בתל־אביב, חצות עת

 מוזר. צהוב קישוט מגלגליה אחד
 להיכנס לו הפריע שזה לא

 ורק להתניעה, ולנסות למכונית
 להזיזה יכול הוא אין כי תפס אז

הרא פגישתו זו היתה ממקומה.
 עברו סנדל־הדנוור. עם שונה
 שאו־ עד מתישות שעות כמה

מכו את לשחרר הצליח קונור
ניתו.

 ביילץ, ליוסי ובאשר ■
 באר־ שגריר למישרת המועמד

 נכון, יותר או, — צות־הברית
הלי על־ידי נפסלה שמועמדותו

 שר־הבי־ כי פורסם כבר — כוד
 שלתפקיד טען, רבין יצחק טחון

לא מועמדים יש הזה המסויים

 לישראל נודע כיצד ■
 לישכת מנהל פלג, (״רוליק״)
 הוא כי הממשלתית, העיתונות

 לפלג בתפקידו? בינתיים נשאר
 ראש־ אחרי מייד הדבר נודע

 בארבע- פגישה אחרי השנה,
פרס שימעון בין עיניים
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 בגלל שצ׳רנסקי, אנאסולי שהוא משוכנעים הם אותו, מכירים
 גבה־ אינו הוא שגם ירדן, השניים. בין המדהים החיצוני הדמיון
אליהם. פונה שהוא האנשים של להתרגשותם התרגל כבר קומה,

 מה מביילין. מתאימים פחות
 שרבין שלפני הוא, פורסם שלא
 הוא פומבית, דברו את אמר

 כמה עד אישית לביילין הבהיר
 ורק כישוריו, את מעריך הוא

 מכשירים אלה אם ספק הביע
 שגריר לתפקיד דווקא אותו

בארצות־הברית. ישראל

 כי אז, לו נאמר שמיר. ליצחק
 פלג, שעה!״ ״לפי מסודר, עניינו
 לפני כבר פיזר לציין, חשוב

 בכוונתו כי רמזים חודשים
 כלומר: — בתפקידו ״להתבצר״

 ואם להתפטר, מתכוון הוא אין
 להחליפו, ירצה ראש־הממשלה

לפטרו. עליו יהיה

 מהמרכז דולצ׳ין, אריה ■
ר השבוע נראה החדש, הליברלי

לאח למתרחש בנוגע למדי גוע
 סיפר דולצין !מיפלגתו. רונה

 כי במסבית״קוקטייל, בנינוחות,
 המיפלגה של המועצה חברי 33

 ״— נראה ״ואז השבוע, יתכנסו
 ידע לא הוא מדוייק יותר מידע

לספק.
 דולצין ידע זאת, לעומת ■
 אנט, התוססת רעייתו כי לספר

הלי את שעזב כך על ששמחה
 שקרה ממה מאושרת אינה כוד,

החדשה. במיפלגתו לאחרונה
 של גורלו יהיה אשר יהיה ■

 ברור החדש, הליברלי המרכז
 יעמוד לא דולצין כי לכולם
 הבאות בבחירות הרשימה בראש

 ״זאת שנתיים. בעוד לכנסת,
 מחבריו, אחד אמר בדיחה,״ תהיה
 נציע שאנחנו החידוש ״אם

 בן מנהיג יהיה הבוחרים לקהל
.״75

שלי בני חבר־הכנסת ■
באירגון אלה בימים טרוד טא

 פניו את מסתיר אינו לנוסטלגיה, בחיבתו הידועקוון אבי
 זיעה מוחה כשהוא נתפס אלא מעין־המצלמה,

 תרגום פיזמונים, כתיבת למנות ניתן עיסוקיו שבין קורן, ממצחו.
 חן, שולה הזמרת אשתו, בחברת בילה בקניון, חנות וניהול מחזות

 הזוכה שולה, מידידותיו. אחת של בכורה לכבוד במסיבה
 שוקדת תיפיפס, חפש הטלוויזיה בתוכנית הופעותיה על למחמאות

הקרוב. בעתיד שתועלה ולבעלה, לה משותפת תוכנית על כעת
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 תשומת־ את משך עמוס־הבקבוקים השולחן ריקים. בקבוקים כחמישים השולחן על עמדו שעתיים
יהודיסד ״אתם בתמיהה: ושאלו קשישים תל־אביבים שני ניגשו לבסון׳ והשבים. העוברים של ליבם
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