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 ביתם בן הוושינגטונית; החברה איש יום:
ההון. אילי של חביבם הסינאטווים, של

 סגן שהיה מי קימלמן, הנרי של מותו
 וג׳ונסון, קנדי של בממשלוחיהם שר־הפנים

 העיקרי הקרקעות בעל שהוא מולטי־מיליונר,
 אחד גם הוא כספו ובזכות באיי־הבתולה,

הדמוקר במפלגה ההשפעה בעלי האנשים
 שבאחת בעובדה היה די האמריקאית. טית

 קימל־ רכש בוושינגטון שנערכו התערוכות
 להפוך כדי יענקל, של מתמונותיו 12 זה מן

ב ביותר המבוקשים הציירים לאחו אותו
ארצות־הברית. בירת של הדיפלומטית חברה
 סנאטורים, מדינאים, של לידידם הפך הוא
ל חובה הרואים ופרשנים, מימשל אנשי

 בבתיהם. עורכים שהם למסיבות הזמינו
 יענקל הסב למשל, האחרון, הסדר בליל
 מק־ הסנטור של בחברתם הפסח לסדר
הדמוקר המפלגה למועמדות (הרץ גוברן

 אנג׳י הקולנוע ושחקנית לנשיאות) טית
ב שהאזינו לא־יהודים, שניהם — דיקנסון

 מקאזחסטן הגר של להסבריו התעניינות
ההגדה. של פירושה על

הבינ להכרה שזכה יענקל, של ציוריו
 בעת ,16 בן כשהיה שלו הראשונה לאומית

 הצעירים של בביאנלה זהב למדליית שזכה
 של באוספיהם היום תלוים ברומא, שנערכה

 ואיל־־ עסקים אנשי שגרירים, סנאטורים,
 היהודי הסופר מכבר, לא עליו, כתב הון.

 :וזק חקיין) על (המרד הרמן האמריקאי
 ויקר יפה נראה לקנות, רוצה שאתה ״ציור

 הנייר עיגול עליו מופיע כאשר שניים, פי
 ורכש אותך היכר, מישהו כי המבשר האדום

לפניך. הציור את
 בוושינג־ שלנו השגריר רבין, יצחק אם
 שלנו הצייר הוא גינזבורג יענקל הרי גטון,
העו של הבלתי־רגיל הצלחתו סיפור שם.
 מט־לנפול בצריף שהתגורר החדש, לה

 ספורות, שנים תוך והגיע תל־אביבי בפרבר
 וההצלחה החברה לצמרת מכחולו, בכוח

 בוושינגטון, אפילו הסתיים. טרם בוושינגטון,
 עליו כותבים שאפתניים, לצעירים הרגילה
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בארצות־הברית. שהיה אזרחי נישואין בטקס

במדינה
אוניברסיטאות

ה ט אוניברסי  עסק — ה
הדובר של פרטי

 הרת־גורל היתה לא שהתעוררה, השאלה
 הנוכחית, הלימודים שנת בתחילת במיוחד•

 .אוניברסיטת של יחסי־ר,יצבור איש פירסם
 קבע לעיתונות, הודעה שילה, מיכאל חיפה,

 ערביים סטודנטים 350 לומדים במוסד כי בה
להשכ המוסד.ת שאר בכל מאשר יותר —
ש אמנם נכון יחד. גם כמדינה גבוהה לה

ער אזרחים יותר מתגוררים והגליל בחיפה
 אולם בישראל, אחר איזור בכל מאשר ביים

הודעה. באותה הודגשה לא זו עובדה
 מהסטודנטים אחדים לפתע גילו לאחרונה,

 והוא מדוייק, איננו המספר כי הערביים,
 שנזקק הזה, העולם כתב .280ב־ מסתכם
 שבהבנתה כתבה לצורכי המדוייק למספר

 המספר מה לגלות ביקש לשילה, פנה עסק,
ל היתד, הפשוטה, לשאלה התשובה, הנכון.
פשוטה. לא גמרי

 שביקש לאחר הדם. אבד חרם, לא
הסטודנ חלוקת את להכין כדי זמן יומיים

 כך (ועל״ידי הפקולטות לפי הערביים טים
ל שילה בישר הנכון), לסך־הכל להגיע

האינ את לך למסור לא ״החלטתי 5כתב
הקוד הכתבה בעיקבות שביקשת. פורמציה

 העניין על עלינו, בעיתון שהתפרסמה מת
 למסור לא החלטתי הביטחון, שלטונות עם

אינפורמציה.* הזה העולם לכתבי
קי האם הזה? העולם על חרם זה ״האם

כאלה?״ הוראות בלת
 החלטתי פשוט חרם. לא זה ״לא, שילה:
 על הקודמת בפעם שכתבת מה בעקבות
 זאת אינפורמציה. יותר למסור לא ר,ש.ב.,

 בחוץ־ הוא אקצין. פרופסור של החלטה לא
עכשיו.״ לארץ

 האוניברסיטה, מנכ״ל עם התקשר הכתב
יוז על לשמוע הופתע זה רפאלי• אליעזר

 ״אין בירור: לאחר השיב, שלו, הדובר מת
 העולם על האוניברסיטה מצד חרם שום
 לך ימסור הוא שילה, עם תתקשר אם הזה.
שה.״ הדר! האינפורמציה את

אינפורמ מוסר לא ״אני התקשר. הכתב
 חזר חרם,״ לא כמובן זה הזה. להעולם ציה

שילה. והשיב
 השאלה: את פתוחה עדיין שמשאיר מה
ב זאת בכל ישנם ערביים סטודנטים כמה

הדובר? של הפרטי מוסד

משפט
 לעזור נעים

לנעים
 לוד, תושב ),20( נעים אפרים כשהחליט

 החיפושיות, בדיסקוטק לבילוי בפורים לצאת
 לא כזה קלף ערב באותו לו שילך ידע לא

 בכניסה וכבר — הגיע רק הוא נורמלי.
ל אותה הזמין הערב, בתום חתיכה. הכיר
 אלו, עובדות לגבי הסכימה. וזו — ביתו

ה המשך לגבי ספקות. כל אין לפחות.
קלים. דיעות חילוקי יש סיפור

 איריס עוה״ד באמצעות כזנות. ?{כדה
 טענה ז־המרכז, מח מפרקליטות שהרבני,
 בתל־אביב, המחוזי בבית־המשפט התביעה

 שעברה לאחר מייד היכרותם, התחלת שעם
 לעבוד סלם** יפה הנערה החלה אצלו, לגור

 שבהם השבועיים במשך נעים. למען בזנות
לירות. 2.000כ־ לנעים יפה מסרה יחד, גרו

 למשטרה שהגיע התביעה, סיפור כאן, עד
יפה. של עדותה בעיקבות

 נעים? נגד העדות את יפה מסרה למה
 היו לא שהוריה בגלל דבר, יודעי לדברי

שבי אלא, החדש• ממעמדה כל־כך מרוצים
ש בעדות עדותה. על יפה התחרטה נתיים
 הפכה סגורות, בדלתיים בבית־המשפט מסרה

 ל־ יכולתה ככל לעזור ניסתה עורה, את
ו הוריה של נוכחותם למרות — נעים

לנאשם. איבתם את להסתיר ניסו שלא אחיה,
 אשמת-, את בתוקף הכחיש מצידו נעים,

 ואילו קאזיס חיים עורך־דינו, באמצעות
 משפחתה, בני של הזעם התקפת נוכח יפה,

 אותו, אוהבת אני ״אבל בפשטות: הסבירה
נגדו?״ אעיד שאני פתאום מה אז

באמת? פתאום, מה

 דחח הזה העולם של 1732 בגיליון *
אוני על הביטחון שירותי השתלטות על

ה סערת הפירסוס בעקבות חיפה. ברסיטת
 חודשים. במשך הישראלית עיתונות

מוסווה. השם **

צלילה' ־ ר9'סו

 סידרל טיסו
 ־־־ צלילה סופר

 עם אוטומטי,
 תאריכו!

 וכרונוגרף,
 למים, אטום

 עד לצלילה
מ/ 100
 אל־חלד, מאד, חזק

זעזוע כל בפני מחוסן
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 בית-מלון שהיא מכונית, לך קח
 ועשה הנוחיות, כל עם גלגלים, על

 הקיץ בחופשת משוגעים חיים
 יותר טוב אירופה, את ראה שלך.
קרוואן. מוטור עם יותר, וזול

ה א  1114 ד
 עם אירזפה
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