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השסע: תקדים■
■הדיסקו שגעון

 המציפים הדיסקו תקליטי שמכל לי נראה
 סלט־הלהיטים, בשיטת וערוכים השוק את

 השוק שוב. אחד תקליט להרכיב ניתן
 שלהם שהכותרת בתקליטים היום מוצף
 להמליץ לי וקשה דיסקו מוסיקת פשוט היא
 אחר מבחר מכיל תקליט כל לבחור. במה
 להיט סביב בנויים כולם להיטים, של

 לבחור יוכל מאזין שכל כך גדול, אחד
 זאת למרות עליו. האהובים הלהיטים את
למסי חברים להזמין היום מעז הייתי לא
 התקליטיה .את לצייד מבלי ריקודים בת

 הללו. בתקליטים שלי
לאח שיצאו ביניהם והטובים הבולטים

:הם לשוק רונה
 אחד בוני״, לעשות יכולה אני אדוני, ״בן

ביצו עם בתקליט ואחד חיקויים בתקליט
אור ״סופר־היטס״ : שנקרא מקוריים עים

 המכיל — דיסקו״ ״סטנד ״מאני״, גינל.
 דרום־אמרי־ במקצבים דיסקוטקים להיטי
 החודש קציר זהו ננה״, ו״מה קאיים.

 האישי. טעמו לפי יבחר איש איש האחרון.
תק — 3 מם׳ פלייד ג׳ט פיטרסון ג׳ון
 לא אשר מקוריים בביצועים קצבי ליט

 בהאזנה. לפגוע מצליח
 תקליט שוב 3 מס׳ ג׳ט טיסת הלהיט עם

 לבריאות. הידד. לרוקדים הסיסמה תחת
 הענקים להיט — בייקד מה מ. כוני
סג ואוהדי שלו את עושה הלהקה, של

בתק ימצאו לא אם יכעסו לא ודאי נונה
 דיסקו מקצב אך נוספים, להיטים ליט

 אי־הנעימות. על אותם יפצה הסוחף
 היכרות — 77 ברזיל ולהקת מנדס סרג׳ו

 אני מנדס. של החדשה להקתו עם נעימה
המיו הצליל את מאד אוהב אישי באופן

 יחמיצו לא שאוהדיו ומשוכנעני שלו חד
בי היתר בין המכיל שלו זה תקליט גם

 להקת של ללהיטים מאד מענין צוע
 פרט עכשיו״. אותי תעזבי ״אם שיקגו
 עם מצולם התקליט, עטיפת על מענין,
 אשר פלה, הכדורגל כוכב מנדס סרג׳ו
ולהו המוסיקה לעולם בקרוב לחדור עומד
 מגדס. של להקתו עם ביחד תקליט ציא

 רוח משב — הליקון — העונות ארבע
ה קולית, הרמונייה הדיסקו, בגל מרענן

בתק העונות לארבע כך כל אופיינית
 ומעיד גדולים להיטים חמישה הכולל ליט
 של ובוגר בשל יותר הרבה סגנון על

הלהקה.
 הצלע בלי הפעם — ונאש סטילס קרוסכי

 עם אך יאנג, ניל הלקה של הרביעית
 עוזב״ שאני לפני שיר ״רק הגדול הלהיט

מס שהם להבין אפשר לתקליט ומהאזנה
או יאנג. של עזרתו ללא גם יפה תדרים

 המוכר סגנונם את האוהבים הלהקה הדי
 זה. מתקליט גם יתאכזבו לא

להי כולל אותי״ ״אהוב — אלימן איכון
 יכולה ״אינני זר״, ״הלו כמו ענקים טים

 זנןרת — ועוד ממחשבתי״ אותך להוציא
 משמיעה המצליחה.להתחבב חם קול בעלת

ראשונה.
 הג׳אז לאוהדי — ״השועל״ — גדין אורכי
תק כאחד, ג׳אז מהמושג הנרתעים ולאלה

 גבול על ג׳אז בעיבוד נעימות של ליט
 גרין אורבי של המלטפת נגינתו עם הפופ,

 רקע. למוסיקת נעים תקליט הטרומבון. על
 קצת מוסיקה להשמיע המבקשים לאלה
 ־מהמק־ לחרוג מבלי אך מתוחכמת, יותר
 הג׳אז. של והנעימים הרוגעים צבים
 חדש תקליט ג׳ופלין, פקוט — לוין ג׳ימם
 של הרגאי מקצב גל על לשוק שיצא

 בארה״ב. לתחיה שהתעורר המאה, ראשית
 מאד המוכרות ג׳ופלין סקוט של רעיונותיו

 אלה ״העוקץ״, מהסרט הישראלי לקהל
 ג׳ימס של פסנתרן. בביצוע הפעם ואחתת,

 את היום המנהל המחונן המוסיקאי לוין
לאו ניו־יורק. של אופרה המטרופוליטן

מוב — הרגאי ומקצב פסנתר נגינת הבי
הנאה. טחת
 — ״נוסטלגיה״ — טבהרום אינדיוס לוס

 המוסיקאים צמד של האחרון תקליטם
 להתחבב הצליחו אשר אמריקאים הדרום

 לפי כי אם המיוחד, הרגוע בסגנונם מאד
מצ דווקא הוא אותה ידידתי, של עדותה

 סערות מחפשים אתם אם אז להסעיר. ליח
אצ לנסות. מוזמנים אתם ידידותיכס, אצל

.עבד. זה לי
 יפהפיים עיבודים התקליט מכיל מזה חוץ

המש ובאווירה ידועים להיטים למיספר
 תקליט לדעתי זהו בארץ היום תוללת

מומלץ.
התקליטים) חברות מטעם (מוגש

סולובייצ׳יל, הרב
.שרצה מה כל שקיבל מישהו בעולם עוד היה ״לא . ״ .

במדינה
מדיניות

? מרזמה מ■
 המציא דיין משח

שעיר־לעזאזל, שוב
?;? לחפות מדי
שלו חדש 7מחד

 משה טען אותנו!״ רימו ״האוסטרים
 המישלחת כי בכנסת הודיע הוא דיין.

 העלאת את יזמה אשר באו״ם, האוסטרית
 של סדר־היום על התעופתי הטרור בעיית

 שר בתחבולות — מנעה עצרת־האו״ם,
 בע־ 42ל־ ישראל של צירופה את — נות

ההצעה. של לות־היוזמה
הפו והעיתונאים, הרישמיים הדוברים

 כי טענו מישרד־החוץ, כתועמלני עלים
 את במזיד מישראל העלימו האוסטרים

ה את הוליכו ולאחר־מכן ההחתמה, דבר
למו ביחס שולל הישראליים דיפלומטים

החתימה. של האחרון עד
 ביותר הנרגז האיש מרוגז. שגריר

 מישלחת ראש היה אלה טענות לנוכח
כ הידוע ינקוביץ, סטר באו״ם, אוסטריה

 בארץ ושביקר ישראל של מובהק ידיד
רב. לא זמן לפני ,

אוס ההיפך: קרה האוסטרים, לטענת
 שהיא מפני ההצעה הגשת את יזמה טריה

 ב־ האירופית הקבוצה כראש כעת מכהנת
 הוא שמזכיר־האו״ם מפני גם ואולי או״ם,

אוסטרי.
 אוסטריה הניחה כך, על שהוחלט אחרי

 במרכז פומבי במקום טיוטודההצעה את
 לחתום יוכל המעוניין שכל כדי האו״ם,
 האחרון המועד מהו מראש נמסר עליה.

 ההצעה את להגיש צורך היה לחתימה.
עו שביתת־טייסים למנוע כדי בהקדם,

למית.
 מישלחת חתמה לא הקבוע המועד עד

ב ההצעה את הגישה אוסטריה ישראל.
מדינות. 42 שם

 וביניהן — מדינות ׳כמה פנו לאחר־מכן
וביק האוסטרית המישלחת אל — ישראל

 כי לכולם הודיעו האוסטרים לחתום. שו
המועד. את איחרו
? הקלעים מאחרי קרה מה מרוגז. שר

 מהלך כי מנחשים דיפלומטיים בחוגים
כזה: היה הדברים
 שררה ההצעה, הגשת על דובר כאשר

 של ששמה כדאי שלא כללית דיעה באדם
 היה שהדבר משום עליה, יופיע ישראל

 עמדה לנקיטת הערבים את להביא עלול
ש מעוניינים היו הכל להצעה. עויינת

ני שבאחרונה גם מה בה, יתמכו הערבים
 את השוללת גישה הערבי בעולם כרת

 כמו ומדינות אש״ף כשגם האווירי, הטרור
לשוללים. מצטרפים ועיראק לוב

 הישראלית, המישלחת ראש כי נראה
 על אם — זו גישה קיבל הרצוג, חיים
 דיין. משה הוראת לפי אם עצמו, דעת

ההצעה. על חתם לא כך משום
 והדבר הוגשה, שההצעה אחרי אולם
 במישרד־החוץ התעורר ברבים,. פורסם

 הרצוג, על רגז שדיין ייתכן שני. הירהור
שכו או דיין, על רגז בגין שמנחם וייתכן

העי של מביקורתה נבהלו גם־יחד לם
 הוחלט פנים, כל על הישראלית. תונות

 וכשהדבר — ליוזמה להצטרף במאוחר
 אוסטריה נבחרה אפשרי, עוד היה לא

כשעיר־לעזאזל.
 נוח, היה הדבר גבוהים. צלילים

ה דעת־הקהל של השלילי היחס ביגלל
 ראש־ממ־ קרייסקי, ברונו כלפי לאומנית

אוס את מאשימים כאשר אוסטריה. שלת
 מי ישראל, נגד תחבולות בניהול טריה
י האמת את לבדוק יילד

 היה הפרשה כל של האמיתי הקורבן
ב במיקרה שנמצא האוסטרי, שר־המיסחר

הת השישי ביום בביקור-נימוסים. ארץ
 דין- התפתח השניים ובין בגין, עם ראה

גבוהים. לטונים שהגיע ודברים

דת
השפוי היהודי

 קורא ״1 מתוגים ״היו
 ,האורתודוכסיים הרבגים גרו?

לגוש־אמוגים המתנגד
 חב יוסף הרב ביקר לא ישנים 42 במשך

 ישראל מנהיגי אולם בארץ. טולובייצ׳יק
 — בגין מנחם עד בךגוריון1 מדויד —

סולו־ כי לארצות־הבדית. לרגל אליזו עלו

 אנשיקהרוח מקומץ ■אחד הוא בייצ׳יק
 ולדעת האורתודוכסית, ביהדות הגדולים

 בעולם. ראש־וראשון כעת הוא רבים
ב ראשי כרב לכהן בשעתו סירב הוא

 שאין רוחנית בעמדת־כוח מסתפק ישראל,
 מחנך הוא חיצוניים: סממנים שום לה

 הוגה- רק),1״ו-י!1 (בי״שיבה־אוניברס׳יטה,
בעל־ספרים. דיעות,

האח ההתפתחות על זה איש אומר מה
ז בישראל רונה
 פירסם השבוע ונכון״. חכם עם״

ר ראיון מעריב ח  לעיתונאי הרב שהעניק נ
הירושל הירושלמי. יצחק ליי — ׳ישראלי

 של ועוזרו ההסתדרות דובר שהיה מי מי,
 פשוטות שאלות אותו שאל לבון, ׳פינחס
? גרש״אטונים על דעתו מה :לעניין

 כדוברה סולובייצ׳יק נתגלה בתשובתו
ה למיסטיקה בניגוד שפוייה. יהדות -של

 על שבידך ,,מלובאפיץ הרבי :של לאומנית
וב בוודקה לממשלת־בג׳ין ד״ש הצטרפות

ני הנוגדת עמדה סוליובייצ׳יק נקט עוגה׳
ממשלת־בגין. של הקו את חותך גוד

 של לשאלותיו סולוכייצ׳יק השיב
:זה כנושא הירושלמי

 הרב שכבוד לי, נמסד הירושלמי: 9:
פי האם המיזרחי. לתנועת באחרונה חזר
 מזדהה המדיני בתהום גם כי הדבר, רוש

 — שהוא המפד״ל, ישל הקו עם כבודו
אמונים?״ ל״גוש מאוד קרוב — בעצם

ש הדבר פירוש ...אין :סולובייצ׳יק 6׳
 ״גוש של האידיאולוגיה לכל מסכים אני

 מסי- מעריך אני לא. בפירוש !אמונים״
 פיקוח- אפל יהודי. כל של רות־,נפש

ממסירות־נפש. הוא'למעלה נפש
 מכאן, להבין ׳ניתן האם :הירושלמי 9!

 האמריל־ עם כהתפשרות מצדד ■שכבודו
? אים

 עם הסכם בעד אני :סולו׳בייצ׳יק 9
רי אני הדחים. ויתורים תוך האמריקאים

 של היחיח הידיד היא אמריקה אליסט.
 לולא גדול. ידיד והיא — ישראל מדינת

 קיום מצבנו. הרה מה יודע טי אמריקה,
 ארצי׳ת־הברית עם והבנה ידידות יחסי
ישראל. מבחינת חשוב היותר הדבר ■הוא׳

 יהודי של במצבם להתחשב גם צריכים
 משבר חלילה, או, — מתיחות אמריקה.

 את יכניסו לארצות־הברית ישראל בין —
ה ורוחני. פוליטי למבוך אמריקה יהודי

 אטר׳יקאים עצמם רואים באמריקה יהודים
תהווה קונפליקט -של היווצרותו דבר. לכיל

ורוחנית. פוליטית זטראגדיר״ אסון
 הבנה ביותר דוגל אני זה מטעם גם

 הדבר יחייב אפילו ארצות-הברי׳ת עם
קפד שמירה תוך כמובן, — שטחים פחות

ישראל. של ביטחונה על נית
 -של סימנים רואה אני עכשיו כבר
 ואץ אמריקה, יהודי ■בקרב פנימית מבוכה

הסבך. את להגביר צורך
מהסבך? המוצא מד, הירושלמי: !•

 דד אנשי דברי לקיים :סולובייצ׳יק 9!
 היה לא בדין. מתונים הוו הגדולה: ■כנסת

שרצה. מה כל שקיבל מישהו בעולם עוד
 אופטימי הרב כבוד האם :הירושלמי •
 עם הבנה ■תוך במיזדח־התיסון, הסדר לגבי

? ארצות־הברית
 אני כי אופטימי, אני :סולובייצ׳יק 9!

 ונבון, חכם עם הוא ׳שעם־ישראל מאמין
תחייב. ההיסטורית שהמציאות מה ויעשה

? מחייבת היא יומה :הירושלמי •
 חזקה יהודית מדינה, :סולובייצ׳יק •

 רוב עם ורוחנית, אסטדאטגית מבחינה
צרי -שלמענו שלום והשגת מובהק, יהודי

 שצריך ובמקום ובבינה, בשכל לפעול כים
להתפשר. גם —
 נפגש קצר זמן לפני הירושלמי: 9!

 כבוד עם בגין. מנחם מר ראש־הממשלה,
חנו הועלו זו בשיחה האם הרב. עניי ונ

 הממשלה ראש ביקש האם מדיניים? נים
בתחו הרב של עצתו, או דעתו, לשמוע

אלה? מים
 הממשלה ראש !לא :סולובייצ׳יק 9׳
 ובדרכי, — עצה ביקש ולא ישאל לא

בה. מעוניין -שאיננו למי עצה נותן אינני
איפוא? שיוחתתם, מה על :הירושלמי !•

 — השיחה של ברובד, :סולובייצ׳יק 9;
*. בדיסק על

ה כלכל
ד רים1ק3הפר* ה^גלשלד. נג

 ,החדשה המדיגידת
 יעילה לא הרסגית,

בשפיריס רק ופוגעת
המדי כי שמענו ימים כמד, לפני ״רק

את מחמירים כזה במצב חירום. במצב נה

 הפולנית העיר של היהודי שמה *
בגין. וגדל נולד שפה ברסט־ליטובסק,

2096 הזה העולם24


