
במדינה
יהדות

הגיבורים הוד
 שרוצה מי עושה סה

? באמריקה יהודי כיבוד לחיות
בטלפון תרומה שולה —

 לישראל, השנתי מיצעד־האהדה אחרי
יהו ילדים אלף כשיבעים־וחמישה שערכו

 נושאי וחלקם חובשי־כיפות חלקם דים,
תו הגיע — בגין מנחם של תמונות אלפי

 אהדת את לממש הצועדים הורי של רם
* תחולק שלא לארץ־הקודש, מישפחותיהם

ה הממשלה ראש של בהבטחתם יותר.
 לא ״אף צווחי מעריציו, אלפי ומאות חדש

 זבת־ בארץ להתגורר המעדיפים שעל״,
ארצות־הברית. :חלב־ודבש
 מכריזות גיבור,״ להיות תורך ״עכשיו
ש ובעיתונים בעיתוני־היהודים המודעות
קוראים. היהודים

 בארצות־הברית להישאר גם אפשר איך
 הגיבורים מות (את חיי-גיבור לחיות וגם

 * מיש־ לבני האמריקאים היהודים מייעדים
 ► הרדיו מאד: פשוט בישראל)?! פחותיהם

 תוכנית־ היא מתוכניותיו (שאחת היהודי
 ישראל), נא! בעברית הלאומנית ההסתה

 יאזינו המאזינים גיבורים״, ״דיברי ישדר
 לדיברי־התיפ־ להאזנה הנדרשת (בגבורה

 אלה), בתוכניות המושמעים הגזענית לות
 בערב משש תרומותיהם את יטלפנו והם
הלילה. לחצות ועד

לנו. תתן תרומה ו אתה גיבור

ירושלים
המזכירה עול הדגים

. □ ק י ו נ ״ ס ק י  א

. . . ס ק י ר ד
 המשפחה לכל טרי,טעים׳דקיק,פרין צ׳יפס
ובבריכה. הי□ בשפת

 של המנוי ׳תעדיפו!
1.5.77מי החל

ס ל ו ע ח ר ו מ

ת לשנה דו לי ג
הוצאות מחיר

שנה לחצי

ס״ה ס״ה מ.ע.מ. משלוח העתון־

186 340 24 + 26 + 290 מנוי דמי בארץ ה •
211 389 — 29 + 70 + 290 ת לבל רגיל בדואר תבל ארצו •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
227 421 31 + 100 + 290 לאירופה •
265 498 37 + 171 + 290 ה לארה״ב, ד קנ •
270 507 = 37 + 180 + 290 אוגנדה, ד ניגריה, ל לנ אי ת •
267 503 37 + 176 + 290 קו סי ק מ ל •
299 567 42 + 235 + 290 ה, ק אפרי ם־ אלה לדרו צו ונ •
339 646 = 48 + 308 + 290 ה יפן, לברזיל, לי ר ט ס או •
319 605 11 45 + 270 + 290 מה לפנ •

 הבעל גסיון שנכשל אחרי
— ובאוהבה באשתו לנקום

האוהב, עם תחה5 היא
חדשה מיבעדה נישאה, שלו

 פרשת סביב ירושלים סערה כשנה לפני
 ראש של שנים מזה מזכירתו ינוקא, זהבה

 ינוקא, יוסי בעלה, קולק. טדי העירייה
 רמי־ מאורחים כסף שקיבלה בכך האשימה

 משותף צילום עבורם שהסדירה על מעלה
 עזבה שאשתו על נפגע הבעל טדי. עם

 אזרח עם אלא — עזבה סתם ולא אותו,
רחמנא־ליצלן. מבית־צפאפה, ערבי

 במלון כראש־המלצרים כיהן עליאן אשר
 הוא התאהבו כאשר בירושלים, המלכים

 מבני- להתגרש והחליטו ינוקא, וזהבה
 זהבה של בעלה זה. עם זה ׳ולהתחתן זוגם
 שהתלונן אחרי לגיהנום. חייה את הפך

 מדי מופיע החל ובמישטרה, בעירייה עליה
 צועק כשהוא ראש־העירייה, בלישכת יום

 זונה!״ ערבי! עם שוכבת ״את בקול:
 לראש־העירייה רבה טירדה גרמו הופעותיו
 מטדי ביקשה וזהבה הנכבדים, ולאורחיו
אחר. לתפקיד לעבור לה שיאפשר

 ! מהאש- חפותה להוכחת נלחמה בד־בבד
 ׳ במכונת־האמת בדיקות אחרי בעלה. מות

 אין אכן כי חד־משמעית, המישטרה, קבעה
 נמשכה החקירה בעלה. לטענות יסוד כל
 ככל צרות הבעל עשה ובמהלכה רב, זמן

 בבית־הספר מדי-שבוע הופיע הוא יכולתו.
 זהו כי כיתה בכל והודיע בנם, למד שבו
ערבי. עם השוכבת הזונה של בנה

 החליטו כחודשיים לפני ? החליף מי
 דף לפתוח בינתיים, שנישאו וזהבה, אשר
ו במיכרז זכו הם בפרנסתם. גם חדש,
 מיסע- בה פתחו החאן, מיסעדת את קיבלו

 של הראשי הטבח עם בשותפות דת־דגים
 , המיסעדה ליד הידועה. דולפין־ים מיסעדת

 החאן, מירפסת על בית-קפה, גם פתחו
מעשדדידיה. עוגות זהבה מגישה שם

 המיסע- עם מישהו התקשר בשבוע לפני
 לבוא מבקש ראש־העירייה כי והודיע דה,

איר לאחר־מכן קצר זמן לארוחת־צהריים.
 המיסעדה של מיספר-הטלפון תקלה: עה

 שטילפן ומי שבועות, כמה לפני הוחלף
 על שהודיע תקליט על-ידי נענה למסעדה
 מ־ טילפנו כאשר והנה, החדש. המיספר
 כדי הארוחה ביום ראש־העירייה לישכת
 התקליט על־ידי נענו קיומה. את לוודא

 י ראש-העירייה מקולקל. הטלפון כי המודיע
 למקום לבוא יכול אינו כי להודיע שלח
טלפון. בו שאין

 לה הסתבר אירע, מה זהבה בדקה כאשר
ה התקליט הוחלף במישרד־התיקשורת כי

אחר. בתקליט נכון
 מישרד- עובד הוא זהבה של בעלה

 להאמין מתקשה זהבה אולם התיקשורת,
זה. זדוני במעשה יד לו היתה כי
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