
 מיפלגה היא ״ם שמס טוען שם־טוב ר ן קט ראנשים
היה בן־גוריון ודויד מהפכנית מרכסיסטית

קומוניסט היה שטרן )(״יאיר״ שאברהם משוכנע ■ פינ הליברלים ח״כ !
ב ששיחק גולדשטיין, חס
 מגוריו, בשכונת כדורגל עבר

 ב־ או בבוקר יום־יום, שוחה
ברי כעשר-עשריס צהריים

 בבריכה ולא בחורף, אפילו כות,
 מוכן שהיה טוען הוא מחוממת.
 אך במישחקי-כדור, להתאמן

 ממשתתף יותר דורשים אלה
 בשחייה בחר הוא ולכן אחד,

שלו. כספורט-חובה
 באיי- הסיכסוך את ■1

 ליכני יצחק רואה פוקלנד
״האירוע סיפרותיות. בעיניים

או הוא בקרוב. שיפתח המלון
 עובדי את שייחד שמה מר

 שכולם הוא שלו בית־המלון
 סבב־ ויעשו ברוטאציה, יעבדו

ב תופענה השוודיות תפקידים.
ש מה מיוחד. חושפני לבוש

 מקום הוא כרגע אותו מטריד
 הזרות. העובדות של מגוריהן

 משתעשע שהוא הרעיונות, אחד
הדומה סגור, מיבנה הוא בהם,

להי יכולים היו לא כך, נהגו
בחיים. שאר

■  מזכיר נפגש כאשר !
 טוב, •טס־ ויקטור מפ״ם,

 אגי■ אנטוניו חואקין עם
 מאל- האופוזיציה נציג לאר,

ב לאחרונה שביקר סלבדור,
 האורח על הרעיף הוא ארץ,

פ־0ה בשפה מפ״ם של חוברות

ה הזמן. כל שפעלה בסירנה
 ברכב ומאחור לאט נסע רכב
ובעצמו. בכבודו ברקת נסע שני

 מחלקת־החדשות מנהל ■1
 שטרן, יאיר הטלוויזיה, של

ש מוזרה פגישה על סיפר
 גור־ בן־ דויד עם לו היתר,

 שנים. 10מ־ יותר לפני יון
לטקס לשדה־בוקר בא הוא

 חנך יום־ד,עצמאות ערב ■1
 בגין, מנחם ראש־הממשלה

 ז׳כוטינ־ זאב שם על כיכר
ל בא השבוע בדימונה. סקי

 המערך, ח״כ הדרומית עיירה
 בית- לחנוך כדי רבין, יצחק

ש אלץ, יגאל על־שם ספר
ז׳בוטינסקי. כיכר לצד שוכן

הכל ממתינים בדימונה ■1

״התיקווה״. השמעת בעת דום, עומדתנמו נעמה
במקומותי־ היו כבר נבון ויצחק אופירה

 ארז, אחיה ,9ה״ בת נעמה את שתפס ההימנון נוגן כאשר הם,
למקומותיהם. בדרכם קורדנה, חביבה הילדים, שני של והמטפלת

 פוליטי, כסיפור־מתח לא מעניין
 מדע־ של כסיפור כל קודם אלא

 מיסתורית מכונת־זמן דימיוני.
 פיתאומית בתנועה מצליחה

ו גלגל־הזמן את לסובב אחת
 תוך אל 19ה־ המאה את להביא
 .20ה־ זזמאד, של 80ה־ שנות

 את לפתע להחיות מצליחה היא
 שנים הקלאסי, האימפריאליזם

ו הודו שיחרור אחרי רבות
אנ את הופכת היא אפריקה.

מ הסובלת המדולדלת, גליה
המו החיים ומפגעי אינפלציה

הרומנ למלכת־הימים דרניים,
 בחוף נשים מנפנפות שפה טית,

 גאות, לספינות במיטפחותיהם
ה אל מורם בחרטום היוצאות

 דימעות־ זולגות ועיניהן ים,
 מעוררת היא איטיות. אושר
 ואירוניים ספקניים אנשים אצל

 הישן, בנוסה גברית התרגשות
ה המודרני, מוחם את ומכסה

 של קודח בערפל והפסימי חד
מתו הזדהות ושל תחושת־כוח

 זה היה אילולא בעצם, קה.
חו הייתי דימיוני, מדע סיפור

פארודיה.״ שזוהי שב
 כחן, רודולפו "המלונאי81

 באילת, חדש בית־מלח המנה
 עם משוודיה חזר שהוא מספר

 שאותן חתיכות, שוודיות 45
בבית־ לעבודה וקיבל ריאיין

 לשם צריך רק ״אני לפנימיה.
 שישמור סריס, גבר שומר,

עליהן.״
■  ישראל, של מלכת־היופי י
 לאחרונה. שנבחרה הס, דבי
בז שחקניית־קולנוע, גם היא
 השחקן של ובעידודו כותו

 התקיימו כאשר קצור♦ יפתח
יוצ לסרט לשחקניות מיבחנים

 אך לשם׳ דבי באד, קבוע אים
 שהתפקיד לד, התברר כאשר
 העדיפה היא התפשטות, דורש
ש קצור, הרעיון. על לוותר
 שברגע לה אמר מיופיה, נדהם
 בסרט תפקיד על יידע שהוא
 יפעל הוא לה, שיתאים אחר
 ואכן, אותו. תקבל שהיא כדי

 הבמאי על-ידי הוזמן כשהוא
 אהבה בסרט לשחק פרס עוזי

 הוא לכיישלון, נדונה ראשונה
 פרם הם. דבי על לפרס סיפר
 התרשם לשיחה, אותה הזמין
 את בידיה גתו ומייד ממנה

קצור. של אחותו תפקיד
יערי, אהוד העיתונאי 81

 למיצ־ שלו שמדריך־התיירות
 לאור, אלה בימים יצא ריים
 על מעניינת תיאוריה בעל הוא

 ואופיים לשלוות־רוחם הסיבות
 המצרי. העם בגי של הנוח

מה פועל־יוצא זהו לדבריו,
אלמלא חיים. הם שבה צפיפות

ן י גמר במישחק אורחי־הכבוד שהיו להוריו, נלווה הנשיא של בנו בכדורגל. בועט 11( ן | ך
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מיקצוען. אפילו מבייש היה שלא באופן בכדור ובעט הכבוד מיציע 7ה״ בן ארז ירד בהפסקה יהוד.

 כך: מיפלגתו את והגדיר רדית
סוציא מיפלגה היא ״מפ״ם

מהפכ מרכסיסטית ליסטית
נית.״
שהמ הרבים האורחים 8!

 המכס מנהל של להופעתו תינו
הג במסוף ברקת, מרדכי

צפי שמעו ברפיח, החדש בול
 שממנו מהכיוון מוזרות רות
כע להופיע. ברקת אמור היה
 התעלומה. התבררה דקות בור

 וה־ הישראלים האורחים לעיני
ש ההמומים, המצריים מוכסים

 תחנת־המכס, לפתיחת באו
מצוייד המכס של רכב הופיע

ושו נהגו בן של בר־המצווד,
 יהושע ה״זקך, של ראשו מר

 לבן־גוריון סיפר ומישהו כהן,
 הזקן בקיבוץ. נמצא ששטרן

 ובשיחה לחדרו אותו הזמין
 אחרי השניים, בין שהתפתחה

הס מקובלות, נימוס מילות
 אהב לא שהוא בן־גוריון ביר
 שטרן, (יאיר) אברהם את

 לו שהיו משום לח״י, מנהיג
 שטרן קומוניסט. של דיעות
 רוסיה את עזב שאביו טוען

שי ושבאותה ,10 בן כשהיה
 דועך בן־גוריון כי התרשם חה

השזיכרץ. בשיבוש ולוקה

 לא חשוב אורח של לביקורו
־ היהודי המיליונר פחות: י  נ

 לעיר יבוא הוא גאץ. פיס
טכס במיפעל אגף לחנוך כדי
מה אחד שהוא דימונה, טיל

 כבר בו. הראשיים משקיעים
 בשכונת־הווילות בונים עתה
 שלושה בת חווילה דימונה של

 בית גאון. יגור שבה מיפלסים,
 בתים של לשרשרת יצטרף זה

 שבהם העולם, ברחבי אחרים,
בדי בחר הוא גאון. מתגורר

 ראש־ עם קשריו משום מונה
 כאזרח אמיר. ז׳אק העיריה

מוגדל. בשטח גאון זכה כבוד
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