
המצרי הצנזור
1ע1111אגולדה של כבודה על מגו

שנול מאמין היה מי 8!
 בזה למצב תגיע מאיר דה
 על יגן המצרי שהצנזור —

 מה פנים כל על זה כבודה?
 נד נדו לה כתב מקהיר שמדווה
 כיצד שסיפר דולו, אריק
 על מצרי עיתונאי בפניו התלונן

 ממאמר מחק, המצרי שהצנזור
 לראש שהדביק גנאי כינויי שלו,

 הת־ בעיקבות ממשלת־ישראל,
 מצריים שלטונות של לטתם
 ישראל. במנהיגי אדיבות לנהוג

 בל המצרי לעיתונאי הועילו לא
ה הכינויים את כי טענותיו,

 — בסך־הבל העתיק הוא אלה
 אופוזיציו־ ישראלים מעיתונים

ניים.

■  ראש על חושבים ומה י
 מתנגדים, לא ממשלת־ישראל

 אובייקטיביים? משקיפים אלא
 פקחית, אך אינטלקטואלית, ״לא

אנו כי אם ונוקשה, מוכשרת,
 של דמותה את משרטטת שית,״
העיתו מחשובי באחד גולדה,

 הלונדוני הט׳ימס בעולם, נים
״ה כירך. עלמה העיתונאית

ו עובדת פיהם שעל עקרונות
עקרו הם מאיר גולדה חושבת

הרא החלוציות ימי של נות
 ״והדבר היא, מוסיפה שונים,״

 הדורות. בין גדול לפער גורם
טי מקבלת אינה עצמה גולדה

עק אותם כי טוענת זה, עון
ה הדור אצל גם פועלים רונות
 מהאינטילי־ אנשים אולם צעיר

 לדעתה, מתנגדים הצעירה גנציה
 יותר בממשלה יש כי מאמינים

זיקנד״* מחלת של מקורטוב

 חבר־ לבין גולדה בין 8'
 אחר, צעיר כל־כך לא ממשלה

שו שרף, זאב שר־השיכון
 בעת חיבה. של מיוחד יחס רר

יש הכנסת, של ישיבת־הפגרה
הממש שולחן ליד גולדה בר,
 את ותפס שרף כשנכנס לה,

 ניפנף אותה, בראותו מקומו.
ב שהיה בעיתון לעברה שרף
ש בריטי, שבועון זה היה ידו.
 תמונתה התנוססה שערו על
ב הודתה גולדה גולדה• של

חיוך.

ל הזדמנות כל על ויתר צידו,
 שבלטה עובדה עזר, את תקוף

השא הועלתה כאשר במיוחד
 דמוקרטי כמה עד העדינה, לה

 מה־ ישר עזר של זינוקו היה
תגוב ממשלה. לשולחן מטכ״ל

 ״כן, סנה: של הצימחונית תו
בתחיקה.״ הוא הליקוי

■ אגו ח״ב לבושה. אוי !
 לורנץ שרמה ישראל זת
 את לדרוש בכנסת, בנאומו קם,

 כדרכו, במצרים. שבויינו פדיון
 ציטט הקודש, בכתבי הסתייע

 ״אם לאמור: המלך, דויד את
 ״— עיקש עם תתחסד, חסיד
הת שהח״כים מילה אמר וכאן
 במקהלה קראו הם לקלוט. קשו

ה לורנץ ״תתעקש.״ לעומתו:
 ותיקן כן,״ ״כן הגיב: נבוך

להתעקש. בלי עצמו. את

פו של בטון קצרות, ספיר חס
הרבה!״ ״לא אחרון: סק

 אם גם דומה, למסקנה 0
ה כנראה הגיע אחר, בתחום

 דן השבוע, של המאוכזב איש
 הרדיו תוכנית עורך ליאור,

לי הפגיש כאשר ׳שאלות. יש
ה ב׳ יום של בתוכניתו אור

 מחד וייצמן עזר את אחרון,
 מאידך, פנה משה ח״כ ואת
די לזיקוקין הסתם מן ציפה
ב מאכזבת היתד, התוצאה נור.

כ יותר נשמעו השניים יותר•
מ מאשר מסורה משפחה בני

הפו הקשת קצוות שני ייצגי
 אל עזר של שאלותיו ליטית.

ה הפער כי המחישו רק סנה
 למק״י, גת״ל בין אידיאולוגי

 החוץ, מדיניות בשאלות לפחות
מ־ סנה, בלבד. אשליית הוא

 של השפעתו היתד, מה 8!
 שלא נראה בממשלה? גח״ל

 גח״ל ח״ב כאשר ביותר. גדולה
 דיבר גולשטיין אהרון

 ה־ כי טען הנוסף, התקציב על
 אילו אחרת נראים היו מיסים

לדיו שותף עדיין גח״ל היה
פיג־ אותו שיסע בממשלה, נים

 המשפט מתנהל שנלוס־אנג׳לס געודי0ס1ר1נ רומן
 שרון אשתו, רוצחי נגד הסנסציוני

 רומן הפולני גמאי״הסרטים הטרי, האלמן אלה נימים נופש טייט,
 קרסקי קוני ידידתו של בחברתה ספרדי בחוף־נופש ,06( פולנסקי

 מהלך אחרי יום מדי טלפונית העוקב — עצמו פולנסקי הבלונדית.
 שהוא מאחר אך אהובתו, היא קוני כי אמנם מכחיש — המשפט
 במקום עימה נופש נראה כאשר השנה, בינואר כבר זאת הכחיש

רבה. ברצינות אלה דבריו את לקבל נוטים הכתבים אין אחר,
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 את הביתה היא עימה הקרוב. בנובמבר ברנע בכבישי להתקיים
 ״פולקסוואגן״, תוצרת מכונית״ספורט — שלה הצהוב ה״נאגי״
 אירע השבוע וכדומה. חוף־ים משובשות, לדרכים במיוחד המיוצרת

 :המצוי הישראלי הנהג גם מסוגל שלו דבר, 25ה״ בת לפטרה
 יצאה לבית־חולים, הגיעה לתעלה, שלה ה״באגי" עם החליקה היא

 רגליה על כחולים סימנים שישאירו חיצוניות, במכות רק למזלה
 וחלילה, חס לא, מה. זמן במשך מסויימים עדינים מקומות ועל

הגדול. המרוץ מתוכניות אחד לרגע אף אותה הניאה זו שתאונה

 מפת על מי חושב מד, 0:
 השבוע נתבקשו כאשר השלום?

ה את לשרטט שונים אישים
מקו תשובות כמה נתגלו מפה,
ד מפ״ם מנהיג ריות, י א  מ

ל זאת חושב למשל, יעדי,
עד מכיר לא שמישהו עלבון

 לא אתה ״מה, מפתו: את יין
 השיב שלי?״ התוכנית מה יודע

 סירב אליו, שפנה לכתב נעלב
 שלום ח״כ ואילו לענות.
 ישראל, מורי של הבוס לוין,
 מאוד: מעמיקה תשובה הרביץ

 סביב הרים ,ירושלים ״כתוב:
להיש עליה ״לכן ענה, לד״׳״

יו ישראלי.״ שלטון תחת אר
 של תשובתה היתד. מובנת תר

לא ״אני מתן: חנה'לה
 שלום־ בעד אני אך פוליטי, אדם

 לשלום, סיכוי קיים אם אמת.
 זה אין בימינו לנסות• כדאי

לה בלי שטחים לקחת אפשרי
ל צריכים זאת, עם יחד חזיר.

הפו נטייה ■קיומנו.״ על הילחם
 :דמארי לשושנה היתד, כה

 הקיימים הגבולות בעד ״אני
 להחזיר, נצטרך אם אבל עכשיו.

לקח.״ אלהים נתן, אלוהים אז

 אם גם — נעורים רוח 8
במיקצת לקוייה בראייה מלווה

 מסתפקים אינם באיטליה הזמריםאבו-וילה
 מ פוליטי גורם מהווים גם הם בלבד.

 ב הם אליליהם, את מעריצים והאיטלקים מאחר ראטונה.
 מדינית. הדרכה גם אלא פיזמונים, רק לא מפיהם לשמוע

 ו של זו את מאשר פחות לא אהדתם את לרכוש חשוב כך,
 הסתי ללא ישראל את שאוהד אחד המקצועיים. טיקאים

 לאחד היה אשר לשעבר, אופרה זמר וילה, קלאודיו הוא
 ללהיטים שלו הארוכה בקריירה וזכה הנאפוליטני, הזמר

 בעל וילה, סן־רמו. בפסטיבל ראשונים מקומות ולכמה
 1 הזדמנות בכל לישראל אהדתו את מגלה פרשית, ויאכטה

 בי שר־החוץ, של הכבוד מאורחי אחד שהיה פלא אין כך,
 קלאודיו :בתמונה ברומא. האחרון בביקורו שערך הפנים
 ב ישראל שגריר מנדס, מ. ד״ר לישראל התרבותי הנספח

ב שנערכה האמורה במסיבה אבן אבא ושר״החוץ נג׳ר א.

 נשיא שעבר בשבוע גילה —
ב כאשר שזר, זלמן המדינה

 של המיקרא סיפורי הצגת תום
בירו שנערכה מנגר איציק

הקל מאחורי אל נלקח שלים,
 השחקנים. אל להתוודע כדי עים

 גדי את לו להכיר ניסו כאשר
 עליו תבוא הנשיא, הגיב יגיל,

 מעו־ אני רגע, ״רגע, הברכה:
 הט־יידא־ את להכיר קודם ניץ

 ידיהן את שלחץ לאחר לאן״
 ליפ־ נחמה המיידאלעך של

 קרב זוהר, ורבקה שיץ
 (פו* מרדכי אל הנשיא כבוד

ו הקומה נמוך ארנון, פיק)
 ושאלו הארוכה, הבלורית בעל

ב שלך תפקידך ״ומה בעניין:
סיידלע?״ הצגה,

 המוסיקל♦ הזיווג
ה של  דוביגא אילנ
דיין טי יא

 הופיעה שמר נעמי 8
ב בתוכנית־שירים שבת בליל

 לאחר בתל־אביב. צוותא מועדון
 להיות היה צריך בחצות, מכן,
 קינן, עמום של מחזהו מוצג
 תחילת עם אדנות. רעידת אולי

 ״יש נעמי: הכריזה הופעתה,
 הורדתי בתוכנית. שינוי לי

 ושניים־ פה קילו שניים־שלושד,
 תהיה ולא שם, קילו שלושה

רעידת־אדמה.״

הש שהתקבל במכתב 8
 דן הישראלי מד,זמר בארץ בוע

/ ק י ל  סיבוב עתה העורך א
 של הטלוויזיה בתחנות הופעות

 כי רן מודיע ארצות־הברית,
ו סופית לישראל לחזור החליט
ה לקראת שיחזור רן, לתמיד.

 בתל־ דירת-גג כבר רכש חגים,
 לפי אותה לשפץ הורה אביב,

צרכיו•

עול הצגת של הלהיט 8׳
ב שיר הוא ברל ז׳אק של מו

 גלשה השבוע אמסטרדם. שם
תפ שיחקה ההצגה, מתוך העיר

 התגלה מי שכן במציאות. קיד
תיא־ מנהל של למטוס בשכנו

 יענקל׳ה בימות טרון
 למט עלה כאשר מון,

 תל-אב בואכה אמסטרדם
 לביא אריק לא אם

 שהשניים האחרונה פעם
 ה׳ ביסודיות ברעהו איש
 אח החליף יענקל׳ה אשר

 — בהצגה מתפקידו לביא
 י בגלל — הבכורה לפני

 של ספונטאנית ביניים
 מאמסטרדב הטיסה אולם
 ובסוס זמן, אורכת אביב

 ן העבר. את השניים חו
 מהמטח ירדו שכאשר כך,
 לאישתו לבשר אריק היה

 לק! שבאה שני, שיק
 ״הי גדולה: בצעקה פניו,
 י עם עושה אני שיק,

 ש מצידה חדשה.״ הצגה
 התנגז כל היתר, לא שיק

 ש! עד החדשה. ברית
 הספיקו להגיע, הספיקו

 עם להשלים מזמן כבר
 י! של אשתו אלמגור,

 או לקבל היא גם שבאה
 חוזה את חתמה שושיק

 מ שהסירה עגילים בזוג
לגילה• ספונטנית העניקה

 ז הוותיק העיתונאי 8׳
 1 למשפחה בן שמיר,

 לפעמים נחשד ידועה,
 אולב האדמוני. זקנו בגלל

 דתי, אדם אלא אינו שה
 הסרוגו הכיפה את מסיר

 כש שבוע, לפני ראשו.
 ,שמ של חתונתו חגיגת

 מניו־יורק, מעצבת־ה,אופנה
 קשו שוב קליין, רה

 הוא מחנה לאיזה להחליט
 ט השתתפו בחגיגה שכן
 בחסי החל הסוגים, מכל
 תערובת בעיתונאים, כלה

והיפים. בור,ימה של נת

— מקורי זיווג 8'
 השבוי יישא — בלבד לי

 תקלע לשוק ייצא כאשר
 של הראשון תקליטם —
 די ואפי רדכינא נה

 כר השני שרה, ראשונה
 חי המוסיקה ואת המילים,

 טישל הצרפתי מלחין
מכיה.
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