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 !אימפריאליסט פאשיסט היה טבנקין יצחק
המלבה על־ידי לתפקידו התמנה הנביא ואליה!

 אגן אכא המערך ח״כ ■1
סיפרו כתיבת את לסיים עומד

 למו״ל, החדשה. הדיפלומטיה
 כתיבת את לסיים ממנו שדרש
הס חודשים, כמה לפני הספר

 יכול לא כך, עשה שאילו ביר
 בני- שיחרור על לכתוב היה

 באיראן. האמריקאיים הערובה
 אבן יסיים לא שכך טען המו״ל

לעולם. הספר כתיבת את

לצירופו המגעים על 81

8  שהדת טען ליבוביץ 1
 ה־ של הפילגש היא בישראל
 כפיה ושישנה החילוני, שילטון

 על כופה שהמדינה חילונית
הרב מנגנון באמצעות הדת

 מהקהל מישהו הראשית. נות
 את מכריח לא אחד שאף קרא
 את לעשות גדרן שלמה הרב

 ״אף :ענה וליבוביץ מעשיו,
 הפילגש את מכריח לא אחד

פילגש.״ להיות

 הרב של מעמדו את 8!
 היש־ ממונה, ראשי כרב גורן,

ש לאפשרות ליבוביץ ווה
 מתמנה היה הגכיא אליהו

 המלכה על־ידי לתפקידו
איזכל.

ציפ לא־נעימה הפתעה 81
 גחמיאס, אהרון לח״כ תה

שבי בעת צפת, ראש-עיריית
 של ועדת־הפנים חברי עם קר

 לשוטרים בבית־הספר הכנסת
ב נחמיאם כשסייר בשפרעם.

 שושנה ח״כ בלוויית חצר,
 יושבת- ארבלי־אלמוזדינו,

 בקבוצת פגש הוועדה, ראש
 ב- שעסקו צעירים אסירים

 הוא במקום. עבודות-ניקיון
 צעירים שהיו לשניים ניגש

 ולמקום לשמם שאל במיוחד,
 שהם סיפרו השניים מגוריהם.

 שאיש והתלוננו צפת תושבי
 נחמיאם בהם. מתעניין אינו
 מה ידע ולא מעט מופתע היה

 אר- הצילה המצב את להשיב.
 בשם שהציעה, בלי־אלמהלינו,

אלי תשלח שהעירייה שניהם,
סוציאלית. עובדת הם

 יצחק ללא־תיק, השר 81
 את לידיו לקבל עומד מודעי,
 ישראל שבין בקשרים הטיפול

בתפ האישי עוזרו והתפוצות.
 זיל" אלי יהיה החדש קידו
ר,  מאנשי אחד שהיה מי כ

 במישרד־החק- שרון אריאל
 ש־ אומרות שמועות לאות.

 כגין, מנחם ראש-הממשלה,
ש ממנו וביקש למודעי פנה

זילבר. את אישית, יטפח,
8  לפני מודעי, כשהופיע 1

 על- בבית־החולים שבועיים,
 עברה בתל־השומר, שיבא שם

 בגלל מתאשפז שהוא שמועה
ה כשעזב רק בחזהו. כאבים

 באותו ביודהחולים, את שר
 ל- הוזמן שהוא התברר יום,

שנשב בידו צילומים סידרת
כשנה. לפני רה

 רונן אלי המיסעדן 8!
דנציג לאיתן בראיון אמר

 שהוא עליו שיאמרו שתחת
 שהוא עליו אמרו סטייקיונר,

 נטפלת המישטרה מאפיונר.
 עבי- נגדו מצאו ועכשיו אליו,

וגז 1974ב־ שעבר רת-תנועה

 מפני חמור דין גזר עליו רו
אותו״. ש״מחפשים

 מכר שהוא סיפר רונן 8!
 בכיכר־מלכי-יש- מיסעדתו את

 להיכנס ורוצה בתל־אביב ראל
יו נמרצת בצורה לפוליטיקה

 הוא אם אותו שאל דנציג תר.
 לא? ״למה ח״כ. להיות רוצה

 מ־ יותר טוב להיות יכול אני
בכנ שנמצאים מאלה אחוז 80

 חשוב אם כשנשאל אמר. סת,״
 בעיתונים, עליו שנכתב מה לו

שיכ מה לי איכפת ״לא ענה:
שיכ לי חשוב אך עלי, תבו
רוזן.״ ולא רונן תבו

של השגריר־לשעבר 8!

איזבל

 אליהו בקולומביה, ישראל
 יותר לפני שהתפרסם כדק,
טרו כאשר כבן־ערובה, משנה

השגרי על השתלטו ריסטים
 בבוגוטה, הדומיניקאית רות

 בראש הנראה, ככל יעמוד,
ל תנועת־החרות של הרשימה
 עד רחובות. עיריית ראשות

 היה גח״ל, הסכם על-פי היום,
 המיפלגה איש הליכוד מועמד

כי בתפקיד דווקא. הליברלית
 ואחריו רכטמן, שמואל הן

הרמלר• יחזקאל נבחר
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 צמודה. שמירה תחת השבוע נמצאה לכלא, אביטן הרצל את ששלחו
 הפקידה החולה, אביו את שביקר בעת אביטן, של בריחתו מאז

התו השופטים, של בתיהם על ממישמר״הגבול שוטרים המישטרה
אביטן. של התנכלות מחשש הבנק, שוד של במישפט ועד-המדינה בע

השח■ של אחיה (משמאל),לנגפורד יהודה
לנג־ קרוליין קנית״דוגמנית

 עזריאל והשחקן אחותו את בביתו לארח הסכים הוא דתי. הפן פורד
 קרו- של לצידה מופיע עזריאל יהדות. על להם ולספר אשרוב,

חוזר״בתשובה. של תפקיד מגלם הוא שבה חדשה, בקומדיה ליין

 אמר למערך דיין משה של
 כמו שנים, כמה ״כל :אבן
 ו־ יוצא הוא מסתובבת, דלת

אח רודפת מיפלגת־העבודה
 ממרר ומייד נכנם, דיין ריו.
חיי-המיפלגה.״ את

שבו לפני בערב־שבת 8!
 טיסת בלונדון התעכבה עיים
 והק־ ללוד, מניו-יורק על אל.

לבו שממתינים הודיע ברניט
 היה שאמור אבן, אבא של או

שהמ מאחר למטוס. להצטרף
 בלוד לנחות צריך היה טוס

 הודיע השבת, כניסת עם ממש
 הדתיים לנוסעים הקברניט

 שחברת במטוס, שהיו הרבים,
ב אותם לשכן מוכנה על אל־

 שום החברה. חשבון על לונדון
 וכששאל מהמטוס, ירד לא דתי
 אחד את מאנשי־הצוות אחד

 מדוע שומרי־המיצוות הנוסעים
 הנוסע לו העיר יורדים, אינם
 לפי היא שלהם שהשבת הדתי
ניו־יורק. שעון

 הדת הפרדת על בדיון 81
יש הפרופסור אמר מהמדינה

 בין שהיחס ליבוכיץ עיהו
ה לבין דרוקמן חיים הרב

 יצחק שבין כיחס הוא דת
 הסוציאליזם. ובין ■טבנקין
 פא־ ימיו בסוף היה ״טבנקין

 וקולו־ אימפריאליסט שיסט,
!״ניאליסט
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 בארץ. עתה המוסרט חייה, על החדש בסרט שוחזרה יום באותו ברגלה מאיר גולדה של פציעתה שלה.
 הרימון וזורק ההסתדרות, של הוועד״הפועל של באולם־הישיבות צולמה (בתמונה) הרימון זריקת סצינת

מזוקן. היה שלא המקורי, למתנקש כל-כן דומה אינו הקנדי השחקן בסרט. המשתתף מקנדה ניצב הוא

 הצפוי מינויו על הידיעה
 עוררה חרות כמועמד ברק של

טוע הליברלים בעיר. סערה
 ישאר אם לברק שייטב נים

 כיום מייצג ברק בקולומביה.
 קו- משקיעים קבוצת בארץ

לומביים.

 יצחק לשעבר הח״כ 81
 והקים מחרות שפרש יצחקי,

 שב אחת״, ״ישראל תנועת את
 לתנועת־החרות, אלה בימים
האר לפרוייקט לצרפו וביקש

 שעליו שיקום־השכונות של צי
 קצג, משה סגן־השר אחראי

 היתנה יצחקי מחרות. הוא אף
 שהוא בכך למיפלגה שובו את

 הפרוייקט ביצוע על ימונה
 מי יש אך תל-אביב, באיזור
 שהוא לשעבר, שהח״ב שטוען

 במיקצועו, מיוחד לחינוך יועץ
 הפרוייקט בניהול גם יסתפק
השכונות. באחת

8  גג־ המרצה־לספרות 1
 מביקור חזר מוקד, ריאל
 הנפוצה בדיחה וסיפר בפולין
 בנהר בווארשה: אלה בימים
 ל־ פולין בין המפריד הבוג,

 אדם טובע ברית־המועצות,
הפו מהצד ״הצילו!״ וצועק

צו אתה ״מה לו: צועקים לני
לה יבואו עוד הרוסים עק?
אותך!״ ציל
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