
במדינה
)14 מעמוד (המשך

 אשכנזי מוטי אמת. של שינוי לחולל יכלה
 הי* ׳מכמה שחוץ קבע כאשר לגמרי צדק

דבר. ׳נשתנה לא אישיים, לוטים
 אוזניים על דבריו נפלו הפעם אולם
 החיילים עקרות־הבית, הצעירים, ערלות.

עש לפני להפגנותיו שנהרו המשוחררים,
רא על מוראם את ושהטילו חודשים, רה
 ממשלת בבית. השבוע נשארו השילטון, שי

הזדעזעה. לא רביו
 החברה יסודות את באמת לשנות כדי

 הפ- מאשר יותר כיום דרוש הישראלית,
תמים. איש של גנת־יחיד

דיעות
ו עוד הא־גקוו־זיטזר ו ס ר ת ה

 קגאת-המופדיס
 שמיד משח 7ש

גיחוך מרמה
 ״שמיר״ למילה יש משמעויות שתי
 יקדה, אבן של שמה זהו העברית. בשפה

 חד, קוץ של שמו וגם וזוהרת שקופה
ודוקרני. יבש

 של ליהלום שמיר משה נחשב בשעתו
הח מאז אולם החדשה. העברית הספרות

שו פוליטית בעסקנות הספרות את ליף
ומאיש הפוליטי עורו את שינה ביניסטית,

מדם שלמה חשוד
!״בהריון היא

 מנביאי־השקר לאחד הפך הצעיר השומר
 יותר דומה הוא השלימה, ארץ־ישיראל שי

לדרדר.
 שכל כבר הוכיחו פסיכולוגיים ׳מחקרים

 כרוכה ימנית, או שמאלנית מיליטאנטיות,
ובאמו קדומות בדיעות בחוסר-יסיובלנות,

 למחבר גם שאירע מה זה טפלות. נות
 שהציב מרגע אליק. ופרקי ודם בשר מלך
הפו הקשת של הימני בקצה עצמו את

 עצמו.<ם את הכתיר הוא בישראל, ליטית
 התרבות של הראשי האינקוויזייטור בתואר

 דיעותיו את תואם שאינו מה כל בישראל.
 אותו שמשמיע ומי בהשפעה, פסול הוא

ולשריפה. לסקילה ראוי
ש הסופר, של חמתו יצאה שבוע לפני

 הרדיו תוכנית על היצירה, מקור לו אבד
 השבוע ומצב־רוח. בירה הפופולארית

 במעריב, שפירסם במאמר ברותחין, דן
 מפממון קטע פי על הרדיו, תוכנית את

 ושנשימע הודאתו, פי על לאוזניו, שהיגיע
ליצלן. רחמנא העליה, לשנאת כמטיף לו

 היה לא שמיר בולשביקיות. שיטות
 איצ־ את ״להסיר תבע מיד יותר. צריך
 ומצב־רוח׳ז״ ׳הבירה מן הממלכתיות טלת

 הרדיו־ד,ממלכתי תוכניות על ולהפקיד
 קצת הבנה, יותר קצת להם שיש ״אנשים

 וקצת השכלה יותר קצת כישרון, יותר
אחריות.״ יותר

ש שהשיר, היתד. הפרשה בכל הבדיחה
 נגד כלל היה לא אלמגור, דן בידי נכתב

 בישראל הציבור יחס נגד אלא העליה,
לרא בוצע הוא החדשים• העולים כלפי
 מישרד־הקליטד. עובדי של במופע שונה

 פלד. נתן הקודם, שר־הקליטה בנוכחות
 קליטה למטרות כל-יכך מתאים נראה הוא
להש המליצו מישרד־הקליטה שעובדי עד

הארץ• בכל מיעו

 לא שמיר את שהרגיז מה כי נראה
 הממלכתי שהרדיו העובדה אלא השיר היה

 שדיעותיו אגמון, יעקב כמו לאדם מניח
 תוכנית־רדיו להפיק שימיר, משל שונות
 מפיק אגמון, השבוע אמר שיגרתית. בלתי

 אישית מילחמה ״זוהי תיאטרון: ומנהל
שב בעובדה אולי הקשורה שמיר, מצד

 סרבתי הקאמרי התיאטרון מנהל היותי
על־ידו. לי שהוגשו מחזות שם לעלות

עולמו בהשקפת השתנה לא דבר ״שום

לנדס פני חשודה
לירות 300

 היש- אולי המטרה שימיר. של הבולשביקית
 מנהיג הייתי אם האמצעים. לא אבל תנתה
 ידו את לי מושיט היה שמיר ומשה ערבי

אצ כימה אחד־כך סופר הייתי — לשלום
ביד.״ לי נותרו בעות

שפט מי
ק ם ר רי ב ל לג ע 60 מ

חודשים, 4 של מעקב אחרי
 )34( נבר הימישטרה עצרה
 שותפים שהיו ),23( ואישתו
לקשישים בית־בושת בניהול

 הטלפון, שפופרת את הרימה לנדס פני
 יפרצו מחלק-המוסר שבלשי ברגע שצילצל

ו מלאה נאה, נערה יפני, דירתה. לתור
 פה ישנם מייד, ״תבוא השיבה: תמירה,

שוטרים...״
 לביתו מיהר ),34( לנדם (׳מעי) שלמד.
 בתל־ 3 מיספר שור פרופסור שברחוב

 אישתו, עם ייחד במקום, נעצר ואז אביב,
בביתם. ביודבושת לניהול בחשד

 ארבו, השוטרים .60מ־ למעלה נכרים
שב החשיד בשל חודשים ארבעה כניראה,

 ביותר. מרתקים דברים מתרחשים זו דירה
 בסוף ורק רב, זמן למישהו, חיכו הם

 לפרוץ סוף־סוף החליטו שעבר השבוע
סבל שפגה לאחר הדירה, לתוך פנימה,
נותם.

 שמסר איחד, גבר מצאו הדירה בתוך
 נתפס. שבתוכו בית־ד,פגישות על עדות

 לנדס, פני כי טוענים חוקרי־המישטרה
לדיר מזמינה היתד, שלמה, של אישתו

 קיום ותמורת ,60 לגיל מעל גברים, תה
 של סכום מקבלת היתד, איתם, יחסי־מין

 היתה לקוחותיה את אחד. מכל לירוית 300
 אנשי- טוענים ׳מיסויים, ומבית־קפה מביאה

המישטרה.
יחז רב־סמל־ראשון המישטרתי, התובע

 ב־ השלום מבית־מישפט ביקש נחום, קאל
 בני של מעצרם את להאריך תל-אביב,

חקירתם. לצורך יום, 15ל־ לנדס הזוג
 ציווה פיאלקוב, עמיקם התורן השופט

נוספים. יימים לשיבעה לעצרם
 השופט, דברי את הבעל שמע כאשר

 צעק משתולל, החל מעצרם, הארכת בדבר
האולם. בספסלי באגרופיו והלם

 ״היא לבדם, שלימה צעק !״•בהריון ״היא
 שהם כמה שיעצרו אותי לרופא! זקוקה
 אחרי רק שישחררו!״ אותה אבל רוצים,

 של סניגורה בנימין, אהרון שעודך־הדין
ה הסכים להרגיעו, ׳כדי קשה עמל פני,
בית-המישפט. אולם את לצאת בעל

הל שיגרתית. הבלתי למלכה ממושכות הריע הק
תח לצופי נבונה גדולה הפתעה

 לפתע. באשר היופי, מלפת רות
הב טבס של השיא ברגעי ממש

 להיכל היופי מלכת הובאה חירה,
ארגז. בתור...
 את לבמה לקרוא החל כבר המנחה

 אליו ניגש כאשר הסופיות׳ המועמדות
 אוזנו. על מד, דבר ולחש הטכס מנהל
והמנ בקהל, הפתעה של רחש עבר לרגע

 ברגע לי ״נמסר :ואמר למיקרופון פנה חה
 אלה ברגעים תגיע היופי מלכת כי זה

 ואל כפיים למחוא החל הקהל לבמה״.
 שהעלה מסתורי עץ ארגז הועלה הבמה
 אות נתן המנחה בקהל. המתח את לשיא
 מכסה את במהירות הסירו גברים ושני

 ליידי כולם לעיני נתגלתה ואז הקרשים
 כפיים מחיאות יופיה. במלוא קריסטל

כאשר המנחה את ליוו סוערות וקריאות

 היה לא ואמנם ההצבעה את לערוך ביקש
 למלכת נבחרה קריסטל ליידי בדבר. ספק

אחד. פה — היופי
 המלכה את המנחה הציג נרגש בקול

עו מצרפת עולה קריסטל, ליידי החדשה:
 רבות שנים מזה הכביסה בשטח סקת

אי מידותיה רב. ומוניטין נסיון ובעלת
.X 40 X 60 80 דיאליות

האפ הכביסה תוכניות כל — תכניותיה
שריות.

 העיתונים בכל פורסמו הטכס למחרת
החדשה. היופי מלכת על נוספים פרטים

 בעלת היא קריסטל ליידי הכביסה מכונת
 מעלות, 100 עד הרתחה היתרונות: כל

 עין. מרהיב ועיצוב משובח אמאייל ציפוי
 אין בהפעלה. ונוחה לחלוטין אוטומטית

 — קריסטל בליידי נמצא שאינו יתרון
 — מכולן והחסכונית הטובה הכביסה מכונת

היופי. למלכת גם אחד פד, שנבחרה

 ולבטים בעיות
המין בחיי

זידמן מרדכי חד״ר
רשפים הוצאת

(כר-קמא) גרג אולפן
 15.10.74 ג׳, ביום פותח

חודש של ערב קורס

ל־קצרנוח
 אנגלית ו/או עברית

 פרטים: מובטחת! הצלחה
 .224532 טל. ,5 גורדון ת״א:

״במעלה״. בי״ס חיפה:

193623 הזה העולם


