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8 ד □1׳ .6
ב.,בית- ,20.30ב* - ירושלים •

 צכן, יאיר אליאב, לוכה ח״כ העם״,
 מרציאנו. סעדיה קיס, נעמי ד״ר

אושנים. אפרים הפותח:
9 הי יום .6
 רב־שיח ,22.00ב־ — רמת־אכיכ •

 ב״בית־ ,המערך אנשי עם הלילה תוך אל
 בהשתתפות ,38 רידינג רח׳ ההסתדרות״,

צכן. יאיר
 רח׳ של״י, במטה ,20.00ב־ — לוד •

 אכרהם קפה, כוס על פגישה ,16 הרצל
 עו״ד אכרג׳יל, שמעון דרין, דן הס,

 אל־ ציון טייכ, אמיל פנל, •טמואל
כיטון. חנניה מוזנינו,
>1.6 שבת

 כביש במועדון, ,16.00ב־ — נצרת !•
 החורש), כפר סיבוב (ליד נצרת־חיפה

כהן. רן צארק, ואליד
13.6 ב׳ 01■

 ב״בית־ההס־ ,20.30ב־ — כהדרה ;•
הנשיא), (פינת רוטשילד, רח׳ תדרות״,

 צכן. יאיר אליאכ, לוכה ה״כ
14.6 ג יום
,20.00ב־ - נכעתיים רמת־גן, •

 גזית, רח' בגבעתיים, ראשונים״ ב,,בית
 לוכה שטרן, יונתן ,5 וייצמן פינת

זכרוני. אמנון צכן, יאיר אליאכ,
באוניברסי .20.00ב־ — ירושלים •
 אכנר פעיל, מאיר מייזר, באולם טה׳

נעמי ד/׳ד כרעם, חייב ;ןמיאל,

15.6 ד־ •ום
-ב _ כיד־־אליהו תל־אכיכ, •

 ,9 בית־אורן ההסתדרות, במועדון ,20.30
פעיל. מאיר ה״כ
 אצל פגישה ,21.00ב־ — מוסמוס •

קינן. עמוס עקבריה, פתחי
16 ה □1׳ .6

קנ מישפחת אצל מת־ו!טרון, 1 •
 סניף מול ,5 דירה ,6 מרדכי רח׳ טור׳

אכנרי. אורי הדואר,

9 - ה !□,ג .6
 של הדשא על

חל־אביב אוניברסיטת
 הימין עליית נגד עצרת

:כהשתתפות
פעיל מאיר אבנר* אור■

במד-ינה ■י■ שרית של הכושיות ■■■
)31 מעמוד (המשך
 את עליהם ומשליט בהם, רודה המכשף

עוז אחדים צעירים הכישוף. בכוח רצונו
 העיר ליוהנסבורג, ויוצאים הכפר את בים

 ומפתה לכפר, שב מהם אחד הגדולה.
 עימו לבוא חלקלקות במילים לייזי את

 שלא נפלאים חיים לה מבטיח הוא העירה.
מ ראתה שלא ואביזרים בגדים הכירה,

אותה. לסחרר מצליח הוא ימיה.
 בכפר, שלה, החבר לכך. מתנגדים הוריה

 תעזוב -שלא מתחנן להינשא, הבטיחה שלו
 מסרב האב נחושה. החלטתה אך אותו,

 בבואה עוזבת. והיא כבתו, עוד בה להכיר
 הכושית בחברה להשתלב מנסה היא לעיר

 בה נדשסה לשם שהביאה הבחור ברובע.
 אחר בזה אותה אונסים והללו חבריו, את
 המכשף לכפר. חוזרת האומללה הנערה זה.

 קלון שהמיטה כיוון אותה לקבל מסרב
ועור לה, •סולחים הוריה אולם השבט, על

 אהובה אל שבה היא גדולה. חגיגה כים
השבט. לחיק חזרה ומתקבלת משכבר

ביוהנסבורג ^
 אמרגן ארצה הביא המחזמר ת

 יהודה אפריקה׳ בדרום החי ישראלי 1\
 הרעיון את הגו שרית, ואשתו, הוא שיפמן.
ישראל. במות אל כושית תרבות להביא

שיפמן אמרגן
גדולה״ אחת ״נזישפחה

 לנו יש הממוצע, לדדום־אפריקאי ״בניגוד
 שרית. אומרת איתם,״ נפלאים קשרים
 חבר הוא הנוכחית הלהקה מחברי ״אחד

 נולד וכך ופימפטנו, יחד ישבנו שלי, טוב
 את וכתבתי הבוקר, עד ישבתי הרעיון.
באוניבר וסיפרות דראמה למדתי המחזה.
ליהו ■סיפרתי לעשות. מה וידעתי סיטה,

 מהאמנים חלק התלהב. והוא בעלי, דה
הת וככה שלו, בסטודיו במיקרה אז היו

התלהבות. היתד, בחזרות. חלנו
 אומרת גדולה,״ אחת מישפחה ״אנחנו

 אוכלים יחד, ישנים יחד. ״תמיד שרית.
מתגו בארץ נפרדים.״ שלא וכימעט יחד,
 חדרים עשרה בת בווילה הלהקה ררת

 הזמן מרבית את מבלים הם ברעננה.
בצוותא. יוצאים לבלות וגם ביחד,

 ואשה, איש כעשרים המונה, בחבורה
 ״זה מיוחדים־במינם. יחסי-חברות שוררים

 אכלו כולם ששם איפי־טונזבי, כמו לא
 יש ״אצלנו שרית. מסבירה כולם,״ את

 אנשים ששונאים כאלה מתעבת אני הבנה.
שלהם.״ צבע־העור בגלל רק סיבה, ללא

 מביקורה מאד נהנית הכוכבת, לורין,
 פתוחים כאן ״האנשים ואומרת: בישראל,

 הגברים מן מתלהבת אני ולבביים. מאד
 נורא הם מיוחד. חן להם יש בארץ,

 כאן אמצא אולי יודע, מי ידידותיים.
 תהיה יקרה, זה אם הבעייה, !חדשה. אהבה

ליו איתי לבוא הבחור את לשכנע איך
אחר. במקום לחיות רוצה לא אני הנסבורג.
שפי קלסן, לורין אומרת סולה״ ״סולד,

מצטערת.״ ״מצטערת, רושו:

)29 מעמוד (המשך
הד העיסקה: נחתמה מאחרי־הקלעים

 ה- לתפקיד הליכוד במועמד יתמכו תיים
 עורכי החלפת את יבטיח החדש וזה יו״ר,

 פגע הדתיים, הסטודנטים שלטענת העיתון,
 ושערורייתי.״ אנטי־דתי היה בריגשותיהם,

 סטודנט רובין, י-שראל נערכה. ההצבעה
 נתמנה יהודית, ולהיסטוריה לפילוסופיה

 63מ־ רבים פרשו ואז החדש, כיושב־הראש
מאו אחר-צהריים שעת עד המועצה. חברי
 יתוש. של בגורלו הדיונים נמשכו חרת
 מלי מגדה על־ידי שהועלתה אחת, עצה

 נגזר -שמשמו כלנתר, רחמים של (נכדתו
 ועדת- להקים הציעה כלנתריזם), הביטוי
העיתון. למערכת מעל שתעמוד צנזורה,
מה שניהם קלוגמן, וגדעון שיזף מנחם
ה סגירת את תבעו למישפטים׳ פקולטה

 העיקרית ״הסיבה עורכיו. ופיטורי עיתון
והמאמ תצלומי־העירום לאדדווקא היא
 ),22( שיזף אומר האנטי־דתיים,״ רים

 של הנמוכה ״הרמה וארוך־שיער. ממושקף
באו לסטודנטים בושה ממש היא העיתון

 זאת ולמרות דתי, אינני אני ניברסיטה.
 הגזימו.״ שעורכיו חושב אני

הלי אנ-שי הסטודנטים חופשי. עיתון
 עורכי ביותר. הקשה במצב נמצאו כוד׳

 לדיבריהם אולם מאנשיהם, הם העיתון
 האחרון.״ בזמן המיפלגה פי את הימרו ״הם
 לבסוף, המיפלגה פי לממדי שקורה ומה
 המועצה, חברי 63 מתוך 24 פיטורין. הוא

ונש בחוץ, הלוהט החום עקב פרשו שלא
הצ לפנות-ערב, ההצבעה לשעת עד ארו

 פיטורי העיתון, הוצאת הפסקת בעד ביעו
 לפני העורכים של והתנצלות העורכים,

באוניברסיטה. הסטודנטים כל
 המחרת ביום יצאה התנצלות תחת אולם,
 צורף שאליה יתוש, של שנייה מהדורה

 העיתון ״מערכת :השאר בין נאמר, בו דף
 האדם, לרוח ביזיון האגודה בהחלטת רואה

 שימוש צרות־עין, דתית׳ כפייה הפעלת
 אינה העיתון מערכת בסמכויות... צר-אופק

 מאגודת הינתקות !ושוקלת בהחלטה, מכירה
 עיתון- והוצאת העיתון, כמו״ל הסטודנטים

 תל־אביב.״ באוניברסיטת חופשי סטודנטים
 בין עצומה בהחתמת הוחל אלה בימים

 לסגירת המתנגדים והמרצים הסטודנטים
 במידשאה למקם רעיון הועלה וכן העיתון,

מאול אוהל־מערכת שבקמפוס המרכזית
 באופן המערכת עבודת תיעשה שבו תר׳

האגודה. ממישרדי לא עצמאי,
 רואה המפוטר, העורך אביגור, סער
 שהיה הוא, שלו. אישית מפלה גם בעניין

חבריו. על-ידי נבגד הליכוד, כאיש ידוע
 עיתודסטודנטים יהיה האם י בעתיד ומה

תל־אביב? באוניברסיטת
 מנחם אומר ופסימיות. אופטימיות

 האחרונות .״בשנים :המועצה חבר שיזף,
 קבועים, אנשים יתוש את וכותבים עורכים

 הליכוד. עם מזדהים או מיפלגתיים כולם
 ידע, עם לעיתונאי שיתנו הזמן הגיע אולי

 לערוך מיפלגתי, שיוך עם ■ולאו־דווקא
 !ובמקום לעלות, עשויה הרמה העיתון. את

באוניבר הכינמת ,מכת מסוג סנסציות
 עיתון זה יהיה דומים, ודברים סיטת,׳

 או מין, ללא סטודנטים בענייני שיעסוק
 רצינית.״ ובצורה הפרזות,
 סטודנט המפוטר, העורך אל־אור, אהרון

 מזהיר, ולתיאטרון, לקולנוע ראשונה שנה
לה עלולים הסטודנטים ״עסקני לעומתו:

 לדרוש יוכלו הם המדינה. מנהיגי מחד יות
 ומה-לא. עורכים פיטורי עיתונים, סגירת

 אנחנו מחר, שיהיה מה לגבי ספק לנו אין
פסימיים,״

רה תחבו
הרויבחב? את בחב מ׳

 גמל־חתעופח מגה?
 המיכתב את ?שרוח מיחר

 וזה למישרד־התחבורה
לעיתונות♦ להדליפו מיהר

מזוייף חיה המינתב אד
 בנמל פקחי־הטיסה שביתת של בעיצומה

 ברבים נתבשרה בלוד, בן־גוריון התעופה
מישרד-התחבורה. -של מרעישה תגלית
 כלי- מצד הכבד, הציבורי הלחץ תחת

יח שבחשו ומישרד־התחבורה התיקשורת
 פקחי-הטיסה היו הרוגשת, בקלחת דיו

 שמיבצעו יעקובי, גד במלכודת. לכודים
 הצבא בידי מיגדל-הפיקוח לכיבוש המזהיר

 הוא כשיכור־ניצחון. היה רב, בהד זכה
הח — תרגיל־ההטעייה את והגיע שהחלוט

בצבאייס. האזרחיים פקחי־הטיסה לפת

 מעצם נרעשת כולה המדינה בעוד אולם,
 הזדרז בארץ, מסוגו הראשון ה״מיבצע,״

 כלי־וד לידיעת להביא מישרד־התחבורה
 ה־ המטה נוסף. סיפור־הצלחה תיקשורת

 כהלכה. פעל יעקובי גד של פסוודדצבאי
 מסויים מיכתב לידיו נפל כי סיפר הוא

 ועד- חבר ),27( דובב חיים בידי שנכתב
 כביכול, זה, היה פקחי־הטיסה. של הפעולה
 שבו אחר, לחבר־ועד דובב ששלח מיכתב
 של מילחמתם עיקר כי בפירוש כתוב

 בנפל־הת־ הבטיחות בתחום אינו הפקחים
 אלא עצמאי, באופן ייצוגם ובעיית עופר,

תביעות-שכר. בנושא
״כתבתי ״לא  להאיר נועד המיכתב !

בלבד. כרודפי־בצע פקחי-הטיסה את
 ביום כרעם הפקחים על נחתה זו ידיעה

 דובב חיים נרעש מכולם יותר אך בהיר.
 בלוף זה נברא! ולא היה ״לא עצמו.

לדב בתדהמה. הגיב ראשונה!״ ממדרגה
האמור. המיכתב את כתב לא מעולם ריו,

להי דובב ביקש המיכתב פירסום אחרי
חפו את להוכיח כדי במכונת־האמת בדק
 בתוכי לבקשתו. התייחס לא איש אך תו,

 שבוע לפני עלי־מתרת נית־הטלוויזיה
 מומחה, גרפולוג על־ידי כתב-ידו נבדק

 בין דימיון כל אין אכן כי אישר ׳וזה
 המרשיע, המיכתב נכתב שבו כתב־היד

 כזיוף. נתגלה המיכתב דובב. של זה לבין
מהעי לי נודע העניין חשדות, לי ״אין

 זה את בולע ״אני דובב. הגיב תונים,״
 והאיומים.״ ההשמצות שאר את. כמו

 על לערכאות, פנייה עתה שוקל הוא
וחתימתו. כתב־ידו וזיוף הוצאת־דיבה

 במישרד־התח- בכיר פקיד כלי־ניטק.
 הגרפולוג של קביעתו את אישר בורה

 לא שדובב ספק ״אין מזוייף. שהמיכתב
״הגרפו השבוע. הפקיד אמר אותו,״ כתב
 הוא עליו.״ סומך ואני אובייקטיבי, לוג
העיתו לידיעת הגיע שהמיכתב אישר .גם

 מישהו ״זה מישרד-התחבורה. ביוזמת נות
 באופן לעיתונות, אותו' שמסר מהמישרד

להזדהות. שסירב הפקיד, אמר לא־רישמי,״
 ה- מהמדיניות חלק הוא הזה ״המיכתב

 ״זהו הוסיף. המישרד,״ של אינטרסנטית
 יעקובי. גד השר בידי מצויין כלי־נשק

 מבפנים.״ מישהו על־ידי הודלף הוא
 דובר של עוזרו \ במישרד, אחר פקיד

 אין כי אמר, נבו, נחום מישרד־התחבורה,
 וכי דובב, חיים ישל פתב־ידו זה שאין ספק

 ■ממישרד־התחבו־ הודלף שהמיכתב ייתכן
 הדובר. בידיעת ?זלא אלמוני, על־ידי רה

 אחד שכנראה מוזרה, סברה העלה אף הוא
העו כלשהי פקידה או דובב, של מחבריו

 וחתמו המיכתב את -שכתבו הם עימו, בדת
 מטרה לאיזו השאלה על בשמו. עליו
לומר. מה נבו ידע לא זאת, עשו

 יושב- פרנק, צבי מספר נשרף. ׳הסרט
הת העניין ״כל פקחי־הטיסה: ועד ראש
 כתב־הטלוויזיה, עזרן, חנן אלי כשבא חיל

 הסתכלתי. המיכתב. תצלום את לי והראה
 אי-פעם כתב מאיתנו שמישהו זכרתי לא

 שלנו מיכתב כל כזה. תוכן בעל מיכתב
 לא פעם אף במכונת־כתיבה, תמיד יצא

 שמופץ רישמי, חומר הרי זה בכתב־יד.
בכתב-יד? פיתאום מה אז המוסדות, בין

דובב. של כתב-היד את מכיר ״אני
 אני כאן והנה מאד, מפוזר כתב לו יש

 תאווה-לעיניים.״ מסודר, מעוגל, כתב רואה
 חנן על-ידי להתראיין ביקש פרנק צבי
 שהמיכתב להוכיח כדי בו־במקום, עזה

 מאוחר אולם נערך, אמנם הראיון מז׳וייף.
 שעליו הסרט כי עזרן, לו הודיע יותר

בלתי־ברורה. בדרך נשרף הראיון, הוקלט
 בדגור־ נמל־התעופה מנהל בלס, עזרא

 את שהעביד האיש הוא כי מאשר, יון,
 הוא ״אמת,״ למישרד-התחבורה. המיכתב

 הזה המיבתב את שלחנו ״אנחנו אומר׳
לעי אותו מסרו והם למישרד־התחבורה,

 על־ידי המיסמך נכתב לדבריו תונות.״
 מי אלא דובב לא האחרים׳ הפקחים אחד

 לבדיקת בלם העבירו כך ומשום מחבריו,
 שכתב הוא מהפקחים מן לזהות כדי מומחה,

מתעכבות. עדיין הבדיקה תוצאות אותו.
 פרנק: צבי אומר והחיפוי. הפצצה

 ומישרד־התחבורה בלם עזרא ״בשבילי,
 אבל ביניהם, קנוניה זוהי היינדהך. זה

 איש.״ מאשים אינני עדיין
 ועד כי שייתכן סברה, מעלה פרנק צבי
 שפקחי־הטיסה האזרחית, התעופה עובדי
 להינתק רוצים הם ממנו ואשר בו חברים
 לגלגל שדאג הוא עצמאי, לגוף ולהיות

 שלח וזה מנהל-הנמל, אל המיכתב את
בפקחים. הנלחם למישרד־התחבורה אותו

 אשם ששום ככה העסק את פיברקו ״הם
 קבועה שיטה ״זו פרנק. טוען יימצא,״ לא

 על אחר־כך ולחפות פצצה לפוצץ אצלו,
זאת.״ שעשו אלה

3 2075 הזה העולם1


