
מכחכים
לשלם רוצה לא הוא

 חולק אמריקאי, אזרח שהוא קורא,
),10.4 הזה (העולם העייד דעת על

 לאמריקאים להם מגיע כי הסבור
לישראל. שישלמו

ל ארצות־הברית, אזרחי שישלמו, קבעתם:
 וגם האלה מהאזרחים אחד אני ובכן, עזאזל! י

ה עבור לשלם חשק לי ואין משלם־מיסים
 תושבי של האיוולת ו/או הישראליות הרפתקות

 הקורבנות עבור הישראלים, שישלמו ישראל.
עליהם. מטילה שממשלתם

 כקורבנות ישראל אזרחי את רואה ...אני
 לנרקומנים, אותם שהפכה הפוליטית, השיטה

 בכל לבעוט חייבים הם במנת־סם לזכות שכדי
 היהודית התרבות של התרומה שהם ערכים אותם

ישראל. כמו מדינה של לקיומה והיסוד התנכית,
ניו-יורק אבידור, זאב

• • •
האנדרטה רמעז הנוער

ב העממי בבית-הספר ו' כיתה
אי־ פרשת את קראה הרצליה
 של לזיכרם האנדרטה של הקמתה

)17.4 הזה (העולם הרוגי״המלכות
ומגיבה.

בן־ בבית־הספר ראשונה ו׳ כיתה ילדי אנו,
 בנימין של מאבקו על קראנו בהרצליה, צבי

 מאיר לזכר האנדרטה להקמת פיינשטיין
 ליבנו בכל תומכים אנו ברזאני. ומשה פיינשטיין

האנדרטה. הקמת למען במאבק
 תלמידים חתימות 27

הרצליה המורה, וחתימת

לשן? יש לבארו?
 סאלו ההיסטוריון של בשבחיו עוד

שנה 90 לו מלאו אשר בארון,
).1.5 הזה (העולם

ה היא בארון של המונומנטלית יצירתו
 ישראל, עם של והדתית החברתית היסטוריה

 ויצאו לעברית תורגמו אף הראשונים שברכיה
 שבארון בעובדה בהתחשב מסדה. בהוצאת לאור

 כל ובודק בצוות־מחקר מחזיק אינו היום עד
 לא ממש עבודתו היקף בעצמו, ומובאה מיסמך
 ה־ יום־הולדתו לרגל שיצא בספר־היובל, ייאמן.

 כתביו של הביבליוגראפית הרשימה תופסת ,75
עמוד. 40 כמעט

 איש־ נפלא, אדם הוא בארון סאלו מכל: וחשוב
 כושרו ומלא־חיוניות. מקסים צנוע, מלבב, שיחה

 קטנים, ילדים עם אפילו משותפת, לשון למצוא
קינאה. מעורר ממש

 לארץ, כמעט) שנה, (כבכל ישוב שוב בארון
בירו במישכנות־שאננים ויתגורר ׳,85 בקיץ

רמת־השרון כהן, אלה שלים•

 מימין תפילין
משמאל ותפילין

•  •

 מתפעל מסורתי עבר בעל קורא
ה העולם של המערכתי מהתפריט

).15.5( זה
 בתל־אביב בילו הדתי בית־הספר כבוגר

 מבית־הספר זיכרונות הרבה לי יש )1950 (מחזור
 המנהל של משיחות־המחנן־ במיוחד הזה. המעולה

 היום עד מישורי. חיים בית־הספר, של (והמייסד)
 על בהסתמכו עימנו, ששוחח השיחה לי זכורה
 הדברים כיצד פעם שסיפר ביאליק, נחמן חיים

בעולם. מתאזנים
 רש״י של אלה תפילין. סוגי שני יש כידוע,

 רבנו של ואלה התורה) מפרש יצחקי, שלמה (רבי
 המקפידים יהודים ויש במיוחד. למקפידים תם,
 זוגות שני בוקר מדי מניחים הם אז יותר, עוד

תם. רבנו של וגם רש״י של גם תפילין,
 בעולם הדברים כמה ראו ביאליק: אמר כך על

 הרבה כך כל כנגד דבר, של בסופו מתאזנים,
 הרבה יש כלל, תפילין מניחים שאינם יהודים
 אלא אחד, תפילין זוג רק לא שמניחים יהודים

זוגות! שני
■ה התפריט באיזון אמורים? הדברים במה

 הראיון כנגד האחרון. הזה העולם של מערכתי
 לצדק, אולי הדואגת צמל, לאה עורכת־הדין עם

 הבאתם ישראל, אוהבת בדיוק נשמעת איננה אבל
 ממש שהוא לוי, משה הרמטכ״ל, של סיפורו את

כוחכם! יישר ציוני. סיפור
תל־אביב שפירא, אברהם

• • •
והתרנגולת הדגל

מעלו את לציין מבקשים קוראים
(העולםשאקי חי אבנר ח׳כ של תיו
)4 בעמוד (המשך ■124•4 הזה

2490 הזה העולם

ת ב ת ער כ ש הקדמי: ה

החוזרים מן
השבויים, שיחרור על האנושית, הפשוטה, השימחה | • ״

החיילים, שלושת של בבתיהם שנתגלתה כפי
**' —-----------------, ו . ״ . . ״ ©,*.ז *--—1-

_____

מחתות עוד
רו הערבי נהג־המונית ברצח החשודים זהות
 מחתרות של האנושי המאגר התרחבות על מזת

אינם אד — בני־טובים הם היהודי. הטרור

ת ב ת ער כ ש האחורי: ה

הממתינים
 המישפחה בני ציפו שנים שלוש כמעט

 שבנם הצהוב, הסרט גרוף. ליוסקה
 תקופה הוסר לא לכבודו, לקשור ביקש

 לזעם, תיקווה בין ארוכה.
(ב־ מרים האם, השמיעה

ה נ ו מ ם >׳ת י ר ב םק ד י ך ש ג נ תמיר. שמואל

היוצאים
 היו לחו״ל, שהוטסו הפיטחוניים, האסירים מאות

 שדרשו מחבריהם, מאות גם ורציניים. שקטים
 חגיגות ערכו לא לכתיהם, ולחזור בארץ להישאר

 המיש■ בחיק בשקט, חגגו שימחתם את נצחון.
̂  המת־ חוללו הרעש את פחות.
 ■ בדרכם הכביש את שחסמו נחלים,
המיבצע. את לשבש וניסו לחופש

 בני־ אינם אך — חילוניים הם חובשי־כיפות:
 אך — גברים שני הם שכונות:

 אליהם הצטרפה לראשונה
# 1 1  בתמו־ הילל, אחת(מיכל אשה 1

ילדים-טובים־ירושלים. נה).

הנא העןלם
 באינקובטורים, הפגים השתוללו מדוע

התבו אחרי שמאי יעקב של אמו אמרה מה
 אתיו־ אזרחים חטף מי סה.

 עיריית נועלת מה ולשם פייט
הסנדלים. את יפו תל־אביב

י מחר ׳

שוש יורן
הצי לזירה ידלין אהרון חזר במפתיע

 לשעבר, שר־החינוך של ידידיו בורית.
בו התנועה כמזכיר השבוע שנבחר הקי

ם המאוחדת, צית חי  ישוב גם שהוא בטו
 עליו כעסה מדוע הממשלה. לשולחן

ה ^ ט ומ־ יוספטל סנ
 ממנו דרשה דוע

די להתפטר מיי

ישראל לילות
 ל־ ערבים שני מצטרפים החיוור הגשש אל

 יש ולגרמנים האזרחי, מישמר
 שאינו לשעבר, ראש״ממשלה

בחרל. ומטייל בביתו מסתגר

כיבוש
הקיסרות

 מצצ- מעודד כשהוא
יש מבין כבר חונו,
 עצמו את קיסר ראל

ההת הבא: לקרב
 ראשות על מודדות

 את מתכנן הוא בינתיים הממשלה.
 מי - בהסתדרות צעדיו
 ומי יעוף הבכירים מבין
המזכ״ל. של לחסדו יזכה

הדין יום
 כדי כלכלי. חורבן לפני עומדת המדינה
 בתוב- רק לא צורך יש להבראה, להביא

 גם אלא - כלכלית נית
 אותה לבצע באומץ־הלב

מעוררי-אמון. וכמנהיגים

א! . כ  ,8ק של הסרטים מפסטיבל מיוחד דיווח
 שנגנב הארנק דיין, אסי של המוזרה החליפה

שליק הגלידה קינגסלי, מבן
 האנה דריל השחקנית קה

 שר־ שם שערך והמסיבות
לנג. ז׳אק הצרפתי התרבות

הגב בדרך
א הנוכחי הקיץ באופנת הדגש  על הו

 את והחשוף. השזוף הגב
 מנצלים הנחסך הבד

מעניינת. חזית לעיצוב ^2^

בת ת׳ מילחנזת

המריבה חדר
ת־תחתד כוכבות־על פה ״יש  זעם וכוכבו

 עופרה של האישי מנהלה אלוני, בצלאל
מחדר-האיפור סולקה הצעירה הזמרת חזה.

הקבועים: המדורים
 מן מובוטו - מיכתכים

3 האפריקאים
 4 המרחלת רחל מיהי - יקר קורא

 5 ההסתדרות ליד זונות - תשקי!?
 6 לזירה שב ידלין אהרון - כמדינה

7 היה שלא השידור - הנדץ
 משא- של הדינמיקה - אישי יומן

15 שלום השגת של והטכניקה ומתן
 של מבוכית־השרד - אנשים

 ליועץ שהיה הישראלי העיתונאי
16 ארצות־הברית שגרירות

 תחליף - זה רגם זה גם
למישרדי־שידוכים

21 תוצרת־בית וצעצועים

22

28

 חשוף גב - חלון־ראווח
חשופה חזית וגם

 הסכים לא בגין - שידור
בגלי״צה־ל להתראיין

 המאפיינת הכפילות - הורוסקופ
29 תאומים מזל את

 לא .שופט - אומרים הם מה
36 איטלקיתד שביתה להבריז יכול

 שיבולים קבוצת - תשבץ
38 אותיות) 3( לקציר מוכנה
 ישראלי, גם יש ועכשיו. - ספורט

39 בעולם בטניס 110 מסי
 , חתונה - המרחלת רחל

40 בניו־יורק וגט בראשון־לציון

המרחרח רחר
מרווחת:

 מחכה 'ברודי טל
 לו שתשלח שלו, לגט

• מניו־יורק רונית
המחזי הנשים שתי
 ברקן ביהודה קות

ה פרדס •  של החתונ
(בתמו טופול ענת
 האילתי הקשר • נה)
תו פולין, של  אחייני

 של חברה מי אז • ברטון ריצ׳ארד של
• י לא ומי טמיר אברשה

לנג־ וקרולין דיין אסי
|  בי- - לגט מחכים פורד 1|1■

מסתלק. שיף חיים • חד


