
סרטן עתונאית
אופי מגלה המחשוף

ה האמריקאי הקומיקאי ראסל, זורג׳ג
חנו לטכס במיוחד לישראל שבא מפורסם,

ב בא ראסל רק לא אך • המלון. כת
 דיסטד, סאשה גם כך. לשם מיוחד

 ברי־ של המאהב־לשעבר הזמר־הגיטאריסט,
 תיז־ את עימו הביא סאשה בארדו. ג׳יט

 לרשותו שהועמד מיוחד, במטוס מורתו
 מטוס, באותו הילטון. משפחת על־ידי
ה גם באה צורך, ולאותו ק ס  (גברתי רי
 בארצות־הברית. עתה השוהה רז, הנאווה)
 לחצי״), ממש (״הפכתי מאד שרזתה ריבקה,

תפ־ :הסיבה לארץ. בקרוב לחזור הבטיחה

ובעלה מרון חכה
ליופי אחראי הבעל

 גודיק גיורא לה הועיד אותו ראשי, קיד
ל עומד הוא אותו ואני, המלן במחזמר

 בחגיגות הנועז המחשוף את •< הפיק.
 פוזן שבדית, עתונאית הציגה הילטון,
 ״יש המחשוף: למראה דיסטל קבע סלטן.

 חנה השחקנית 0• לגברת!״ אופי, לה
ץ ר  והבמאי המפיק לפני במסיבה הוצגה מ

 של הטובה כ״שחקנית לוי ראול הצרפתי
 הקומפלי־ את להעביר מיהרה היא ישראל.״

 האדריכל בעלה, את הציגה הלאה, מנט
 מלון של ליופי כ״אחראי רכטר, יעקוב
הילנוון.״

בקואליציה.״
בשבוע, פעמיים להרביץ צריך ״לילדים :פוגל מקס הירושלמי המדען •

בעולם.״ צדק שאין שידעו כדי להם, מגיע לא אם גם
ן ס י נ

 לא אך תמיד, לראותכם ״טוב לעתונאים: אשכול, לוי הממשלה ראש •
תמיד.״ אתכם לקרוא טוב

 היום רמזו הממשלה לדובר מקורבים כלל בדרך ״חוגים :קישץ אפריים 0
 אם בורגיבה, חביב מר תוניסיה נשיא של להצעתו רשמית תגובה של אפשרות על
 מסתייגת אהדה הבעת אלא ממלכתית, עמדה נקיטת כל בכך לראות שאין הדגישו כי

 הנשיא של המעודדים בצעדיו הרואים השלטון, על נאמנים גורמים מטעם ביותר
 ישראל על ולכפות ההיסטוריה גלגלי את להחזיר בהחלט מחפיר נסיון בורגיבה
 תנאים בלא ישיר משה־ומתן דרך אלא הדעת, על להעלותם שאין פוליטיים פתרונות

 הנוכחיים הגבולות לפי ישראל של בקיומה ערב ארצות כל הכרת בסים על מוקדמים,
 של בהצעתו ישראל ממשלת תראה כן לא שאם כלשהו, שינוי בלי הקיים המצב ולפי

 פותרת איננה שבה, החיוב כל עם אשר ובזויה, ערמומית מלכודת בורגיבה הנשיא
 המשכנע אומץ־הלב למרות אותן מחמירה היא אלא במחלוקת השנויות הבעיות את

 עם אשר ומפוכח, נבון מדינאי בורגיבה, מר של מנאומיו הנושבת החדשה והרוח
 חשוב שירות אי־פעם שעשו ביותר המסוכנות הדמויות אחת הנו שבו, השלילה כל

 ובאחד יתן מי והבלתי־נחפזת, המתונה הברכה על הוא יבוא כן ועל לארצנו, כזה
 סלה.״ מאיתנו רוצה הוא מה אז עד אבל המחיצות, כל בינינו יפולו הימים

ר י י א
 אחרי רודף כלב ״כאשר בורגיבה: ליוזמת ישראל תגובת על פרס, שמעץ •

לשלום.״ יתחנן שהחתול טעם אין חתול,
 אתי.״ העם אתי, ״העם כן־גוריון: דויד •

ן ו ו י ס
ה 0 ש ה מ ר — ביכולתם אין נסיונם יסוד על אשר החברים, אותם בין ״הנני : ש

 אמת, איש של מופת בו לראות — בן־גוריון דויד שפעל לגדולות הערכתם כל עם
תנועתנו.״ של המוסר ערכי את באישיותו ומגלם יחסי־חברים מקיים צדק, רודף
 בית בחורבן רוצים הישראלים ״האם :דויטשר יצחק ההיסטוריון 3

 גלות?״ תהיה לא אפילו שלאחריו שלישי,
ז ו מ ת

 מזכיר לו אין ״אפילו בבן־גוריון: תומך הוא מדוע בהסבירו פרס, שמעץ 0
 בו שיש בפינקס צפוף, בכתב־יד כותב הוא ומאמריו מכתביו שפע ואת כתבנית, או

לעולם.״ מקומט שאינו פחם, נייר
 — בישראל ,ארמי׳, לזה קוראים באנגלית ורמאכט? זה ״מה :כן־גוריץ דויד 0

 ,ורמאכט׳.״ — ובגרמניה צה״ל,
ב א

 שכיח, כאדם ״נתגלית בן־גוריון: לדויד גלוי במכתב בורלא, יהודה הסופר 3
 להרוס הוא עלול ובגללן בחייו, מכריעות הן השליליות ותאוותיו האישיות ששאיפותיו

 עד מדינתו, כבוד להשפיל בחמת־זעם, יריבו לרדוף חוקות־חברה, לסלף מערכות־חיים,
 באי־ כל באוזני ממשלתנו ראש בכבוד לפגוע הגויים, בקרב ולשנינה למשל לשימה
במדינה.״ לתפקידו חייו כל ונאמן ישר־לב אדם בישראל, לשר לבוז גם עולם,
 נגד מכוון הרע לשון בחוק מסויים סעיף כי הטענה על אונא, משה ח״ב 9

 כל נגד מכוון הוא — הזה העולם נגד מכוון שהסעיף בכך כופר ״אני הזה: העולם
השבועונים.״

״ © ה 5ח ש אחת!״ מק״י רק יש — מק״י שתי ״אין : סכה מ
אחת!״ מק״י רק יש — מק״י שתי ״אין :וילנר מאיר •

ל ו ל א
אוכספורד.״ דרך למפא״י הגעתי ״לא :אלמוגי יוסף 0
 לחבוש יש כי אחד, קול של ברוב הכרעה מקבלת היתד, הכנסת ״אם :הנ״ל 3

זאת.״ הכרעה מקבלים היינו כיפות,

י בביתו והמבול□
24 ב היתרה  

תוש״ם תשלומים

1̂ 13(16 111 £1191311(1

אטלינגר פרסום

גמר
 הישראלית המכללה

ומינהל לחשבונאות

 מצומצמות כתות
אישית והדרכה

 ־ לימודי׳ חומר ?£*
״גמר״-חנס בהוצאת

 לעבודה הכוונה
הקורסים לבוגרי

 צבא לאנשי ־^ד
 המכללה ולבוגרי
-הנחה

̂ך  מוכרות תעודות ־
דמסילמים.

ת ל ה נ ה  
חשבונות

 לשנת ההרשמה החלה
ם י ד ו מ ל ו ה ״ כ  תש

וברמת־נן ל-אביב בת
ג׳ יסוד קורס

חדשים) 3(ב־
ד׳ מתקדמים קורס

 חנם קורס (כולל
הכנסה) מס על

 למנהלי דוי־שנתי קורם
מדופלמים השכונות

בודדים) מקצועות — (אפשרי

 השעות בין והרשמה פךטים
17.00 — 20.00
רמת־גן תל־־אביב

15 ביאליק 24 פינסקר
22 5 7 42 טלפון

29


