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אמי ג׳נטלמן נפרד כיצד ■
 ח״כסנחם מממשלת־ליכוד? תי

 פרי־ על בממשלה הודיע כגין
 יחד, עקביו את הצמיד שתו,

 מאייר גולדה בפני השתחוות
ידה את ונשק

 על לבגין גמלה גולדה !■
ב שעות, כמה כעבור אדיבותו.

 שיש בגין טען בכנסת, וויכוח
 המילה בין מהותי הבדל
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,1£א7  בהחלטת המופיעה \
״הכ בפסוק הביטחון, מועצת

ב המדינות כל בריבונות רה
 אדון יגאל1 השר מרחב״.

 ובגין זו, טענה להפריך ניסה
 אז בקריאותיבינייס. אותו שיסע
ני ׳ממקומה, מאיר גולדה קמה
 בגין, מנחם של למקומו גשה

 את הפגנתי באופן לו הגישה
 כי המוכיח האנגלי, המילון

ב זהה המילים שתי משמעות
דיוק.

חלק באדר יוחנן ד״ר ■1
 ראש־הממש־ פירוש על כנראה,

 הפעם משלו. קריאות וקרא לד*
 אלה ממקומה, גולדה קמה לא

 לגשת בתנועת־יד לבאדר רמזה
 ראש־ אל ניגש קם, באדר אליה.

 מילון לו מסרה וזו הממשלה,
 מנחם ח״כ העיר שני. אנגלי

 שר־ בין הפלייה ״יש :פרוש
סתם!״ חבר־כנסת ובין לשעבר

ה פרשת תמה לא בזה ■1
א נאם הוויכוח בתום מילים. ב  א
ה בתרגום כי והוכיח אבן,
 בין הבדל אין והספרדי צרפתי

 ל״הכ־ האנגליות המילים שתי
כרמזו בליגלוג בגין קרא רה״.

דורות.״ יותר כאן נמצא

ב ביותר הפעילה אך 162!
 לפני גולדה. היתד. יום אותו

 אי־אמון להצעת להשיב שקמה
ניג תמיר שמואל ח״כ של
 ״יש בלעג: ושאלה אליו שה
 ברמזה נאומים?״ לשני חומר לך
 עמד יום באותו שעוד כך על

 תוכנית על הוויכוח להתקיים
 כשאגודת־ מכן, לאחר רוג׳רס.
 ניגשה מהצבעה, נמנעה ישראל

ושא לורנץ שלמה ח״כ אל
 בהלכה כתוב ״איפה אותו: לה

תוכ בעד להצביע לכם שאסור
רוג׳רס?״ נית

 מי של דבריו על דיווח הוא
 שר־המיסחר־והתעשייה שהיה
אמו המסך על ספיר. יוסף

 של תמונתו להופיע היתד, רה
 ספיר במקום אוי, אך, ספיר,

 אל־ אנשי של תמונות הופיעו
אחרת. לכתבה שהשתייכו פתח,

 וזה עמק את הרגיז השיבוש
החדשות. בהמשך התבטא

 באותו שנייה תקרית ■1
על דיבר פרי כשעמק שידור:
זא (גנדי) רחכעם האלוף

 מפקד המסך על נראה בי,
ה מפקד שהיה ומי היבשה חיל

רפאל תת־אלוף צנחנים,
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נמחק. ה״לא״ ״לא״ שכתוב והיכן הברית לוחות את מחזיק דיין

 בשארם- ״קרוואן״ מלון של הטבחיתאמסלס מוי□
המוק בתחרות הראתה, אל״שיין,

רוק איך בשארמ״אל״שייך, שנערכה המים״ ״מלכת של דמת
בסביבה. הגר בדווי הוא לריקוד בן־זוגה ריקודי״בטן. דים

זילברשטיין מוזה
 ״רכב מכוניות למכירת במיגרש זה חיה ״הקוקטיילס״. הקצב

ומקו חדשה מכירה בשיטת עתה החלו שם בתל־אביב, הקריה״
גוגו". ״נערות עם תזמורת־קצב, שם תנגן בשבוע פעמיים : רית

ב השגורות השפות ריבוי על
בפרסית?״ זה ״איך אבן: אבא פי

 הבדל, אין בערבית גם ■
 בו בנאומו, אבנרי אורי קבע
ב עבד־אל־נאצר, שגמאל אמר
 להעניק ההתחייבות על דברו

 במילה משתמש בישראל, הכרה
ה למילה בדיוק זהה שפירושה

אבנ כשביסא •הכרה״. עברית
תי •איעטיראף״ המילה את ,ר

ממקו חביבי אמיל ח״כ קן
המיבטא. אח מו

 שיבח קצר, זמן כעבור !■
 את כנהוג, הררי, יזהר ח״כ

 הדתי ד,ח״כ של נאום־הבכורה
 בין שאקי. הי אבנר החדש,
 חברי־ רבים שלא ציין, השאר
 ששי דור כמוהו, שהם, הכנסת
״אני חביבי: אמיל קרא בארץ•

.״. ■  לומר איפוא, מוקדם, .
 חבלי־הלידה יימשכו זמן כמה
 תהיה ומה הפסקת־האש של

 רק אפשר הילוד... של דמותו
 להפסקת־אש שההתקדמות לומר,

 איפה כברק.״ מהירה תהיה לא
 ביום אלו? דברים נאמרו ומתי

 התחלת יום האחרון, השישי
 הם דבר. ביומון שביתת־הנשק,

 ב־ העיתון כתב על־ידי נכתבו
לנד ישראל ארצות־הברית

רס.

 מכנסיים בלי או עס
ממשיכה ההצגה

■  אירע לא־נעים שיבוש ו
 עמק הטלוזיזיה לקריין השבוע
החדשות מהדורת במהלך פרי.

איתן. <רפול)
 מספיק דיה לא כאילו ■

 ה של שבנו קנדי למשפחת לה
כ נתפס קנדי רוכרט סנטור
 התפרסמו סמים, מעשן שהוא

 מתנהל לפיהן שמועות השבוע
האמרי הזמר בין רציני רומן
 לבין ויליאמס אנדי קאי

קנ אתל בובי, של אלמנתו
 ויליאמז, של אשתו אגב, די.

 קלו• היפהפיה הקולנוע שחקנית
 מזר, מאושפזת לונג׳ט, דין

ל בבית־חולים, חודשים מספר
 בתאונת קשות שנפצעה אחר

דרכים.

 נכנס שבועות כמה לפני ■1
מ תייר בתל־אביב לים לגלריה
 השבוע תמונה. קנה הדא קנדה•
עמליה הגלריה, למנהלת הגיע

 בו תייר, מאותו מכתב ארבל,
 מצאה התמונה כי מספר הוא
 שלו והמכרים השכנים בעיני חן

 בביתו לערוך מעוניין והוא
ה את שצייר לצייר תערוכה
 עמליה שלחה בתשובה, תמונה.
 ״מצטערת. מברק: תייר לאותו

 רק אני עכשיו לצייר. הפסקתי
אחרים.״ של תמונות מוכרת
 להימשך. חייבת ההצגה !■

דוו למה מכנסיים. בלי או עם
 שבהצגת מפני מכנסיים? קא

בי פושט שיער שן, ג ה שו
 את ברגר, תפקיד את משחק

 הצופים מאחד ומבקש מכנסיו
 לו שיחזיק הראשונה בשורה

ש בהצגה דקות. לכמה אותם
 את גבי מסר השבוע התקיימה
כש הצופות. לאחת המכנסיים

הצו סירבה חזרה, אותם ביקש
מוכרח אני ״אבל להחזיר. פה
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 עליו ״,71 ״שלום שייקרא באמסטרדם בינלאומי מופע באירגון
שביתת״נשק.״ סוף־סוף שיש אחרי כזה, למופע לנסוע ״נעים :אמר

 טובה לי עשי בהצגה. להמשיך
 ביקש המכנסיים,״ את ותחזירי

אח רק התעקשה. הבחורה גבי.
 ונישנות חוזרות הפצרות רי

ל עד נמשכה וההצגה ויתרה,
הבאה. התפשטות

 של עולמו בהצגת גם ■
למ ההצגה. המשיכה ברל ז׳אק
 ניסה הצופים שאחד זה רות

זה היה בוז. בצעקות להפריע

באדו־^ יוחנן
בכ הוויכוח של המתוחים

 רוג׳רס, תוכנית קבלת על נסת
 הוא הפגנת-יחיד. לערוך כדי

 רשם, בו פתק לחזהו הדביק
״בקרו :קלאסית באנגלית

 זה שיהיה לפני בבית־לחם,
ספ בין וטייל מדי,״ מאוחר

 נראה בתמונה המליאה. סלי
בכתב״ידו. המקורי, הפתק

שראל ה את שר גוריון כשי
ש מה על מחאה המביע שיר

 ופראג. סייגון בביאפרד* קורה
 שצעק, הצופה את שהרגיז מה

האמרי מעשי על המחאה ודתה
 להגן קם והוא בוויט־נאם קאים

 אותו השתיקו בצעקות. עליהם
השיר. את סיים וגוריון


