
 לי תאמר לא ״אתה :לאבן בגין
!״המור חבר־ממשלה אני להגיד! מה

משפחת־־דיין
המפחידה

עצות־חינם
מלובביץ הרבי של

הש שנערך העיון בערב ■
 משה עורך־הדין של לזכרו בוע

ב, בי  ב־ ברמת־הגולן שנהרג ח
 את נשא מלחמת־ששת־הימים,

 גן״ דויד המרכזית ההרצאה
 ״ישראל הנושא: על גוריון,
 חזר בהרצאתו יהודית״. כמדינה

לפי הקבועות דיעותיו על ביג׳י
 עדיין נמצאת מדינת־ישראל הן

 קיימת ואיננה הקמתה בתחילת
 לדעת הפתרונות, אחד עדיין.
הגב היא המדינה להקמת ביג׳י,

 הפנימית. והעלית העליה רת
 צריכה בישראל משפחה ״כל

 אמר. ילדים,״ ארבעה לפחות
לאח כי סיפר זאת בהזדמנות

 מהרצאותיו, אחת אחרי רונה,
 ״שהיא בחורה, אליו' ניגשה

 חשוב איש של בתו במיקרה
 והבטיחה שר־הביטחון״ — מאוד

 ארבעה לפחות תלד היא כי לו
ל כמובן היתד, הכוונה ילדים.
דיין. יעל

 סיפר הרצאה באותה !■
 לו שהיתר, שיחה על ביג׳י

 צרפת נשיא שהיה מי עם בזמנו
 בן־ דה־גול. שארד הגנרל
 לדבריו, לדד,־גול, סיפר גוריון

 היא צרפת שיהדות למרות כי
 הרי מתבוללת, יהדות ברובה

למדינת־ היסוד ממקימי אחד

ה־ בהצגה לחזות באנוס שגעון
״שי אנטי־מימסדית

 המחזה, של הראשון בחלק רק נשאר הוא ער״.
 השחקנים. של המונית בהתפשטות המסתיים
 בבי- ראה ״כי האולם את פרס עזב בהפסקה

 מהצופים. במה שהתבדחו כפי העירום,״ את
;,;ג ? , . יי * ׳*■־־-*- ,ד!;״: ׳ '

 הו״ אחד כותב הבריטית. דור
 בכזזיית ״אצלנו טוסי: סיין

 הילדים את מפחידים ובבחריין
 השאלה דיין. משה של בדמותו

 אצלכם? מפחידים איך היא
 למכתב השיב שעבר בשבוע

בשפר, בשידור התחנה, קריין

ו״ן ואחרונה וובינא חש
 על רבות ששמעה רובינא, במחזה. הן גם נכחו

ההצ את לראות ביקשה אילנה, בתה מפי המחזה
 והצהירה אסי, בעלה בחברת הופיעה אהרונה גה.

הרגיל.״ מגדר יוצא משהו ״זה כי ההצגה, בסוף
 למשחק, ועצות הערות רווח. ,י * •*׳׳.יי״ ,

שייקח — אחר שחקן נותן
החיוור. מהגשש לוי

בגין שמנחם אחרי !■
 הכנסת דוכן מעל השבוע תקף

 אבן אבא של עמדתו את
נתק בחברון, ההתנחלות בעניין

 כעס אבן בפרוזדור. השניים לו
 בנוכחותו. שלא הותקף כי על

 מתוחים, משפטים כמה התפתחו
 בגין: של בהכרזתו שהסתיימו

 להגיד! מה לי תאמר לא ״אתה
 חבר־ אני דיקטטים! אקבל לא

כמוך!״ בדיוק ממשלה

 גולדה ראש־הממשלה !!ן
 לביקור השבוע באד, מאיר

פג היא מי את המזרח. ביריד
 אלון, דויד את לא אם שם שה
 חוליית ראש פעס שהיד, זה

תעש כעת שהוא שומרי־ראשה,
 דויד, לי ״אמור מצליח? יין

 אשכול מרים עם לעבוד
 גולדה. שאלה יותר?״ טוב היד,
אלון. השיב כמוך!״ אין ״לא,

 ד״ר רמת־גן, עיריית ראש ■גורר
 פלד, ישראל למישפטים

 לרכוש מנסה אפילו הוא בארץ.
בש פעמים בעירו. פופולאריות

אזר דלתות אל פלד מתדפק בוע
 מה העיר. ראש ״אני עירו: חי

מקב האזרחים שלכם?״ הבעיות
 הם יפה. עירם ראש את לים

המקול הביוב על לספר: מרבים
 ועל הגבוהים המיסים על קל,

 ילדם. של בבית־הספר המורה
 ליס־ ומשתדל הכל רושם פלד

תור.

התח במשרד מקום־כבוד ■
 חיל־האוויר לאנשי יש בורה,

 רמון המנכ״ל אפילו לשעבר.
 קורס־ חניך בזמנו היה הראל,

 באמצע הועף הוא אך טייס.
 המקור בא כנראה מכאן הקורס.

 במסדרונות המסתובבת לשמועה
 עזר את שמעו כי המשרד

 מחזיק שהוא אומר וייצמן
 להעיף כדאי לא כי הראל, את

פעמיים. — אותו

מארצות-הברית לישראל שהגיע צלם היא 1*111 מ 111
1111 / _ התקבל הוא ששת-הימים. במלחמת כמתנדב !
 לפלאקטים. בצילום התמחה מאז שנה. לפני והשתחרר לצח״ל
התו והיפיס. דתיים לארץ: רק שיתאים פלאקט לעשות ״רציתי

הפסיכודלי.״ האופנוע על כפיר יפה והדוגמנית אני : צאה
 צרפתי יהודי דווקא היה ישראל

 דה־רוט- אדמונד הברון -
 את דד,־גול כששמע שילד.

 צרפתי״. לא ״הוא פסק: השם,
 שבעצם ״חשבתי ביג׳י: סיפר
 היה רוטשילד של אביו — נכון

 חבר הוא בנו גרמני. יהודי
 מין איזה אז האנגלי. הפרלמנט

הוא?״ צרפתי

ה שר-הביטחון ■ ש  מ
 זאת מפחיד. איש הוא דיין,

 למדור שהגיע ממכתב מתברר
השי־ תחנת של הפרסית בשפה

 לי יגידו אם ״גם הפרסית:
 שאני אף־על־פי בא, דיין שמשה

אברח!״ אני ילד, לא

■  שר־ו־,ביטחוןי, של בנו גם ;
 להפחיד. מתחיל דיין, אפי

 התל־אבי־ הביליארד שחקני את
 אסי משחק כחודשיים מזה ביים.

הנמ במועדון ביליארד יום־יום
 בתל־אביב. דיזנגוף בכיכר צא

משת ליום שמיום הוא המפחיד
 שהוא גם וקורה משחקו פר

 קבוע פרטנר לפעמים. מנצח
זאב השחקן חינו למישחק, שלו

 מאר־ ,הרחוקה מהגולה ■
 שולח אמריקה, של צות־הברית

 חרכי בציון, היושב לעם
״המ אימרותיו: את מלובביץ

 מסביב החגים הרוסיים טוסים
ומאיי לה, ובסמוך לארץ־הקודש

 עמה, שלום ועל שלומד, על מים
 עניין כשהועלה לחוג התחילו

 התחילה גם אז יהודי. מיהו
. מעשי־החבלה החרפת .  כאשר .
ל הקלות על בישראל הוכרז
להת המבקשות רוסיות, נשים
 אז — בגיורן להכיר או גייר

 הרוסים עם צרותינו גם החלו
 התעלה.״ גדות ועל במצרים

ה ביבשת היושב הרבי דברי
 הרעיון, את והדוחה רחוקה,
 יש בעם המוראל הרמת שלמען
 בכל הלאומי הליכוד את לקיים
 על ויתור במחיר ואפילו מחיר,

 כמו ליהדות, יסודיים עניינים
 ירד ״מדוע ההלכה. לפי הגיור

 מפני — בישראל? המוראל
מת ומדוע הרוסית. המעורבות

שהוח מפני — הרוסים? ערבים
 חלק לקחת להם לאפשר לט

 יביאו רק אם כיהודים, בארץ
 לישראל. לעלות רצונם על פתק
נוכ לנשים בגיור ההקלות עם

 החלה מברית־המועצות ריות
 עם בחזית. הרוסית המעורבות

 הקץ יקיץ — הסיבה סילוק
הרוסית...״ המעורבות על גם

מת־ מלובביץ, לרבי בניגוד ■

ד:״; פולני חיים
ב החלבן בתפקיד עתה מש

 על ״כנר של הגרמנית הפקה
 דנ-1ר שמואל במקום הגג״,
פול נתן לכוכב, ביאה סקי.

 המטבח למדור השבוע, ני
 ״שטרן״, הגרמני השבועון של

מל 1 :לקיץ סלט מתכון
 5 שום, 2 בצלים, 2 פפון,
 2 צנוניות, 10 צהוב, סלק

 1 פטרוזיליה, צרור 1 פפרוני,
 אפונה, גרם 100 חסה, ראש

 זיתים 6 ירוקים, זיתים 6
 יבש, לבן יין פילפל, שחורים,

לכם בתיאבון מיונייז. 2—3

 — מיניות חוויות
מרתק משא

הל זקן בעל העיתונאי ■
פורת, ישעיהו(שיין}) גין,

 הכדורגל לאליפות הרדיו שליח
 את השבוע העביר במכסיקו,

 שייע מבית־סוהר. חייו כתבת
 ל־ בדרך קטנה לעיירה נקלע

 עם מתחרז (הטוף גוואדלחרה
 מרכזת כי לו נודע כאשר שרה),

 משם בעיירה, היחידה הטלפונים
לישר כתבתו את להעביר עמד
המקו בבית־הסוהר שוכנת אל,
לש והחל פנימה נכנס הוא מי.
 הזמן כל ניצב כשמולו דר,

 על־ידי שהוזעק חמוש סוהר
 שהיתר, המבוהלת, הטלפוניסטית

ש המוזרה מהמשימה המומה
 העיתונאי על־ידי עליה הוטלה

המזוקן.
■ (קו אברהם האמרגן י
זו לאיש נחשב אבן־חן צי)
 גיורי של בעלה הוא הר.

 עם שמופיעה זאת אכן״חן,
 בעיס־ עוסק והוא אודי, בובתה

 ידוע כל־כך שלא מה קי־בידור.
 עובד־אד־ גם הוא שקוצי הוא
 אימו עם בשותפות לו, יש מה.

 מגדל הוא בו פינה, בראש משק
 חסרות לא פרות גם אבטיחים.

 לשלושה נעלם עת השבוע, לו.
תל־אביב, הזוהר מעיר ימים

״גג סאו אריס
יוו שירים בביצוע המתמחה

 במועדוני להצלחה זבה ניים,
 בהם ניו-יורק, של הלילה
ה השבועות בחמשת הופיע

חו על חתם עתה אחרונים.
 הלילה במועדון הופעות זה

ו במכסיקו, ״קאמינו־ריאל״
ה הוא הי  הישראלי הזמר י

 זו. בארץ המופיע הראשון
 הזמר בחברת אריס :בתמונה

 הנחשב וונדר, סטיב הכושי
בעולם. הטוב הנשמה לזמר

 פרות עדר להעביר קוצי נסע
חלוציות. נקראת זאת למישקו.

 האחרון השישי ביום ■
 יגאל של בביתו מסיבה נערכה

 במאי היתר, בין שהוא, שילון,
 מבט עורך של ואחיו חובב

 שילון. דן בטלוויזיה ספורט
שנת באורחים מלא היה הבית
 ר,חוויית היתד, מה לספר בקשו

 והם שלהם. הראשונה המינית
 גם סיפרו. איך ועוד סיפרו.
 סיפרה. עינבר זהבה הדיילת
 מני המנחה את הרגיז סיפורה
 הראשון החבר שהיה פאר,

הת הוא משקרת,״ ״את שלה.
לעומ 3ל עדנה הזמרת פרץ.
 שלה והחבר — זכרה לא תה,

 ברקן יהודה השחקן הסמיק.
 החוו- לו היתד, מי עם זכר לא
 זאת, לעומת אבל הראשונה, ייה
 שפת־ על נעשה המעשה כי זכר
 קיבלו ובת־זוגתו והוא הים

 דני זה. אחרי דלקת־ריאות
 למלחינר, הנשוי ליטאני,
 המבוגרת חבקין, דרורה

 סיפר טובות, שנים בכמה ממנו
 היתר, שלו הראשונה ד,חודיה כי
 צעירה יותר הרבה בחורה עם

 הוכיח הנושא בכלל, מאישתו.
 עד ישבו המסובים עצמו. את
.וסיפרו וסיפרו הבוקר אור . .
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