
שתות? לשר־הביטחון מותר האם  ומה ל
באב? ב־ט׳ במיזבלה והעיתונאים צייץ׳ עשו

 ראה אבירן דוד המשורר ■
במסי רבין יצחק את מזמן לא
כש בתל־אביב, דיפלומטית בה

וקצי צבאיים נספחים מוקף הוא
 ניגש אבירן בצה״ל. בכירים נים

 הגנרלים זה, ״מה בקול־רם: ואמר
גנר־ אפוף רבין או רבין, אפופים

 שלם יום להקדיש צ׳יץ׳ את נע
 הגיע דיין מיחזור־פסולת. לנושא

 להט, של לביתו בבוקר 7.30ב־
ממו שכורה, מיצזביש׳ במכונית

 במים־ התחיל והסיור היטב, זגת
 אחר־כך בבני־ברק, מיחזור על

ומשם בחדרה, במיפעלי״הנייר

 שלו, אחר פסל הצבת לפיתוח:
 צ׳ארלס בנן מזכוכית, גם־כן
 אמור היה הכסף ביפו. מלור
 הפסל על מכספי־הביטוח לבוא

 תורמים. של ותוספת שנשבר,
 התשלום שנתיים. עברו מאז

שו־ דולר, אלף סו בסך הראשון,

 שהיא פריישטדט פיטר לבימאי סיפרה כצנלסון, ברל של בת־דודתוכצנלסוו סוניה
בניה, שני אליה הצטרפו הבא. בחודש 87ה״ הולדתה יום את לחגוג מתכוננת

 מוותיקי משמאל) (בצילום לבקוב חיים המישפחתית. השושלת של היחידים הממשיכים הם שלדבריה
 ורעייתו בן־אהרון יצחק לשעבר ההסתדרות ומזכ״ל כצנלסון, עם האישית מהיכרותו חוויות סיפר הפלמ״ח
ביתו. בתיך להצטלם הסכים לא מעולם אבל להצטלם, מאוד אהב שכצנלסון סיפרו למטה) (בצילום

 את זיהה הסתובב, רבץ לים?"
לשלום. אותו ובירך המשורר,

מש כוס בידו החזיק רבץ ■
 היה הוא שגם ואבידן, חריף, קה

 ״אפשר אמר: כוסות, כמה אחרי
 אישית?״ שאלה אותך לשאול

 ״זה אבירן: בבקשה." ״כן, רבין:
 שאתה עליך, שאומרים מה נכון

 לא, ״למה רבין: לשתות?״ אוהב
״וא אבידן: תשובת טוב?״ לא זה
 שר־ לגבי בטוח שזה חושב תה

 רבץ הרבה?״ לשתות ביטחון
 הסתלק ואבידן מעט, נבוך חייך,

לו.
 תל־אביב, עיריית ראש ■

 יום־ ביזבז לא להט, שלמה
 בתחילת באב, ט׳ ביום עבודה
 היתה העירייה שעבר. השבוע
 יועץ־התיק־ אבל סגורה, אומנם
לשב־ הצליח דיין משה שורת

 ולטיבעון, לעפולה המשיכו הם
 מקומיים, עיתונאים פגשו שם

 ואמרו הביקור, על שמעו אשר
 את לפגוש לבוא מוכנים שהם
 התעניינותו במיזבלות. גם צ׳יץ׳

מתוכני נובעת בנושא להט של
 מרכז חיריה במיזבלת להקים תו

 שאפשר ידוע פסולת. למיחזור
 הפסולת, מן אחוזים 75 לנצל

 וזכוכית, פלסטיק נייר, ולייצר
 וזבל הדליקים, מהחומרים דלק

האורגניים. מהחומרים
 שפסל־ חייד, אלן הפסל ■

 את בעבר קישט שלו הזכוכית
 של בעוגה והוחלף כיכר־דיזנגוף

 מתוסכל מסתובב אגם, יעקב
 נשבר כאשר הסיבה: בניו״יורק.

 להעבירו שניסו בזמן הפסל,
 על־ידי פיצוי לו הובטח מהכיכר,
תל־אביב וקרן להט שלמה

 להעברה מוכן החדש הפסל לם.
א באמסטרדם, במיפעל־זכוכית

 שם, תקוע הוא בינתיים בל
הו לא שיתרת־התשלום מכיוון
 במיכ־ הציף דויד עדיין. עברה
 תל־אביב, עיריית את תבים

 הקיץ, סוף עד טיפול לו הובטח
מפקפק. הוא אבל

 ענר, זאב איש-הרדיו ■
 70 על בתים, סיפורי הספר עורך
 ארץ־יש־ של מההיסטוריה בתים
 מסיפרו עותק במתנה נתן ראל,

 שמיש- הרצוג, חיים לנשיא
 הסיפורים באחד מוזכרת פחתו

ושימ תודה הביע הנשיא בספר.
 כבר לו שיש לענר סיפר ולא חה,

 הספר של עותקים כמה בבית
 כאשר במתנה, לו שהוגש הזה,

שונות. בערים באחרונה ביקר
שהיתה רזילי, ■עירית

 ליי, אושיק הזמר של אשתו
 חפי־ משלוש יותר לעשן נהגה

 יורם בעלה ביום. סות־סיגריות
ריב־ של (הלשעברליבוביץ׳

 לא לדבריה, לנגוע. רצתה לא
 פסיכולוגי הוא שהטיפול יתכן

 אחוזים במאה בטוחה והיא בלבד,
פיסי. גם שזה

ך |1 1ך |  שבשנות לוי, ג׳ימי תעשייו״הטקסטיל של אלמנתו י
 בשנים התגוררה כלכליות, לשערוריות גרם 60ה־ 1 /
 שנה לפגי מלכותי. אורח״חיים ניהלה שם במונטה״קרלו, האחרונות

 בתל־אביב ממיגדלי־הפאר באחד דירה ורכשה ארצה חזרה
הדיפלומטים. חוגי של חברתיים באירועים להיראות התחילה ואף
 הפצירו וילדיה מיכאלי) קה
 לא הבריאות וגם להפסיק, בה

 שום־דבר אבל הכי־הכי, היתה
 האחרת בספטמבר עזר. לא

 מידיד, נלהב דיווח עירית קיבלה
 ביקור בעיקבות לעשן שהפסיק

 זה — קמפנלי הד״ר אצל
 — פרם שימעון את שגמל

 עם לרומא טסה רזילי ברומא.
 להיגמל. רצתה היא שגם חברה,

 אחת, כל דולר 150 שילמו הן
 כחצי במשך בהן נגע והדוקטור

התו ובזרועות. בלב בראש, דקה
 משוכנעת שהיתה החברה, צאות:

 וחזרה נשברה הטיפול, בהצלחת
ואי אחדות, שעות כעבור לעשן

בענ ספקנית שהיתה עירית, לו
וגם בסיגריה, מאז נגעה לא יין,

 לישכת־עורכי־ה־ מזכיר ■
 בן־יע־ שימעון עורך־רץ דין,
 לא־ נזיפה באחרונה ספג קב,

 שהוגשה בעתירה בבג״ץ, נעימה
 עורכי־הדץ לישכת (ונגד נגדו

 עורך־הדץ על־ידי בירושלים)
מבי נפגע זה שטנגר. חיים
בד שנאמרו בן־יעקב, של טויים

אח חודשים לפני מישפטי יון
 של לאמת ״חטאו כגון: דים,

 המשיך בילבול ״ברוב שנטגר,״
 ו״הד־ הישר״ בעיקום שטנגר מר
לטי להתייחס סובלת אינה עת
 עלבון שהוא כזה, אבסורדי עון

שו שומעיו." של לאינטליגנציה
גב העליון, בית־המישפט פט

 לבן־יעקב: אמר בך, ריאל
בסיגנון ישתמש שאדוני ״מומלץ
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למסי ״סיבה לתכנית־הטלוויזיה החזרות בזמן ובחולצה נים
ביתו. בסלון כמו והרגיש אותו, מהסובבים התרגש לא הוא בה"•
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