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 הפלסטינית החרב ★ התשלום על משלם ראם
ליחסי־ציסר מודעות בעל שגריר * לב של

 על עבר מהנה סוף־שבוע ■
 שסירטו ערן, דורון המפיק
 סיפרו פי על לעץ־חחד, בדרך

 בהקרנה הוצג קינן, עמום של
 גרגורי הכוכב בבית פרטית

 מפיצי־סרטים בנוכחות פק,
 לכוכב פק־האב. של חברים רבים,

 לארח טובה סיבה היתה הקשיש
 הוא פק, טוני בנו, ערן: את

בסרט. הראשי הכוכב
 התנוסס שנים כמה במשך ■
 עורך ראט, אריד! של שמו

 לצידם לשעבר, פזסט ניחזלם
ו הקודמים עורכי־העיתון של

 בעיתון. בולט במקום מייסדיו
מתפ הועבר שראט אחרי כעת,
 את להסיר הוראה ניתנה קידו,
 מקובל כל־כך שלא דבר שמו,

ה לבעלים מקורבים בעיתונות.
 לכך שהסיבה טוענים חדשים

 כועסים שבעלי־העיתון היא,
 ששילמה הגבוה המחיר על עליו

העי על הבעלות עבור הקבוצה
תון.

 הזמרת אם ברור לא עוד ■
 לנושא אהדה מגלה לב עדנה

 האחרון בשבוע אך הפלסטיני,
 באירועים אותה לראות היה ניתן

 חולצתה צווארון כשאת שונים,
ער חרב זוהי מיוחד: עדי מקשט

שה זהב, עשויה עתיקה, בית
 מעטרת באנגלית פלסטין מילה

אותה.
 לשעבר, הצרפתי שר־החוץ ■
הנכ האורח שהיה שסון, קליד

ל כדי ארצה שבא ביותר בד
 קירקפטריק דין בפורום השתתף

 הפתיע באיחוד־אירופה, שדן
ב היה כבר שהוא כשגילה רבים
 היה הוא בארץ. הרחוק עבר

 אז ושרת ,1948ב־ משקיף־או״ם
בירושלים.

 גרמניה שגריר שהיה מי ■
 המשותף, בשוק ואחר־כן בארץ,
 לישראל הוזמן הנסן, נילם

 בארץ נחיתתו עם כבר לוועידה.
 מארחיו. עם בעברית שוחח הוא

 בעברית, להרצות כשהתבקש
 כמה כעבור אך תחילה, הסכים
 בעת לדבריו, בו. הזר דקות

 בעברית־ דיבר הוא בארץ כהונתו
 שנים ארבע כיום, אך של־שבת,

 מילים שכח הוא מכן, לאחר
באנ לנאום מעדיף והוא רבות,
 הוא המארחים להפתעת גלית.
 בעברית, בוועידה דבריו את פתח

לאנגלית. עבר מכן ולאחר

האח האירועים בעיקבות ■
 דן החליט במיזרח־אירופה רונים

 לשנות המכון, מנהל פתיר,
בפו ולהכליל מסדר־היום מעט
 חשובה אישיות גם האחרון רום

 תומם נבחר ממיזרח־אירופה.
ש ההונגרי, שר־המיסחר בק,

 במיסגרת לארץ לבוא היה אמור
 אך הישראלי. עמיתו עם שיחות

 היה הוא המקורית התוכנית לפי
 יומיים הארץ את לעזוב אמור
 פתיר הוועידה. תחילת לפני

שג־ מרום, שלמה עם התקשר

 רבה רצינות על שמר ״אל-על", מנכ״להרלב רפי
ה הוכרז שבו החגיגי הערב בכל מאוד

 את זיכה בתפוחי־עץ העוף חזה ״אל־על״. בתחרות שנבחר מתכון
 ״אל־על", בחברת לארצות־הברית, כרטיסי״טיסה בשני הזוכה

 בליו דונט ״אי באנגלית וצעקה משימחה השתוללה הזוכה כמובן.
 האורחים אחד אמר הקלעים מאחורי איט!" בליו דונט אי איט!

כרטיטי״טיטה." שני להרוויח יכול עוף של חזה רק״ לחברו:

 וביקש בהונגריה, ישראל ריר
 למען קשריו את להפעיל ממנו

 בישראל. בק של ביקורו הארכת
המצויי־ הקשרים בעל השגריר,

 ובמקום במקום, שנכח רחובות,
 מיכאל בשמו, לו לקרוא

 של בשמו נקב לפידות, (״מיש״)
יחזקאל לשעבר, ראש־העיר

ב החל שעבר, בשבוע התקיים
 שלא פרם. שימעון של נאום

 את לעזוב פרס מיהר לא כדרכו,
בתוכנית, חלקו אחרי המקום

1! ך ך י ן ח ל ן ן ך1ף  רופקינה, ינקה הזמרת עם נפגש בארץ, הבלקנית המוטיקה נציג הזמר, ה
1111 11 / ! _  והקליטה משיריו שהתלהבה ״בלקנה״, הבולגרית להקת-הזמר כוכבת 1|1 !
 בעולם, הטובות הזמרות כאחת הנחשבת רופקינה, עבורה. שערן טפונטנית בהופעה מהם אחדים
החדש. בתקליטה אותם ותכלול משיריו כמה תקליט שהיא פוליקר, יהודה הזמר עם טיכמה

 ההונגרי, השילטון בצמרת נים
 בק של ושהותו במשימה, הצליח

באו שלמד בק, ביומיים. הוארכה
 בארצות־ פרינסטון' ניברסיטת

 ליח־ רבה מודעות גילה הברית,
 את שנשא לפני יום סי־ציבור.

 מאות להכין מפתיר ביקש נאומו,
 בין ולחלקם מהנאום העתקים

באי־הוועידה.
 ב־ החלפת־מפקדים בטכס ■

 רקות כמה היו רחובות מישטרת
 חן, דני סגן־ניצב מבוכה: של

טי סגן־ניצב את המחליף ר  ב
ראש־עיריית את בירך אוחיון,

 מליצות לשם וצירף הר־מלד,
 מלך, כמו הר, כמו ״אתה בנוסח

הנוכ עשרות ומעלה." משיכמך
 לא מהם איש אבל נבוכו, חים

 המפקד, את לתקן שכדאי חשב
 סיים כאשר רק בהתחלה. מייד

 הכתב, מן קרא שאותם דבריו, את
 קליין, חיים ניצב־מישנה קם

 את ותיקן מרחב־השפלה, מפקד
 עתה עד שהיה חן, של טעותו
 הוא כיום פתח־תיקווה. תושב

בראשון־לציון. מתגורר
 מועצת־הפו־ מטעם הערב ■
ש־ ,אופקים העיירה של עלים

 הזמרת של להופעתה נשאר אלא
ההו בסוף צנעני. מרגלית

 שהוא אמר אליה, ניגש הוא פעה
ובמ ברדיו, אותה לשמוע נהנה
 הזה ״השיר את אוהב הוא יוחד

 לדעתו, שהוא, הכנפיים״, עם
 אולי אחד (״יום אקטואלי שיר

 אולי אחד יום כנפיים, אפרוש
אפחד.״) שלא תראה
 חדר לפני־כן אחדים ימים ■
 צנעני מרגלית של לדירתה פורץ

 כסף וגנב תל־כביר, בשכונת
 6ב־ העירה הזמרת ותכשיטים.

אשר אמרגנה, את בבוקר

ך1 ו ך ך1 ך  פרח שלה, מעצגת־הבגדים עם ארוכה תקופה במשך מטוכסכת היתה |1\
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שלהן. הבעלים בחברת זו ליד זו ישבו אף המטיבות ובאחת זו עם זו השלימו השתיים
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