
מכוזבים
להתקצר וגם להתפטר גם

שר־הפנים, של התבטאויותיו על עוד
).3.7 הזה והעולם פרץ יצחק הרב

 הרב שר־הפנים, הרב שהשמיע לדיעה בקשר
 בית־הספר ילדי של האסון לסיבת בנוגע פרץ,
 רבנים בגלל הרב, לצערי — בפתח־תיקווה ברנר
בישראל. שינאת־אחים יש כאלה

 וגם להתפטר גם פרץ הרב על כי בדיעה אני
 לו יתאים ואז בלבד, אותיות לשתי שמו את לקצר
 הוא״(ספר כן ״כשמו, כנאמר טוב, יותר השם

כ״ה). פרק א', שמואל
ירושלים בן־אברהם, יחיאל צבי

מאשר היה לא הסנאט

ז

 הד״ר הממשלה, מזכיר של סירובו על
האינטג בנושא להגיב ביילין, יוסי

).3.7 הזה (העולם בבתי־הספר רציה
 הד״ר של דעתו לעומק יורדת כל־כך לא אני
 עמדתו את בפומבי מלהסביר המתחמק ביילין,
 שאני כמה עד בבתי־הספר. האינטגרציה בנושא
 כאשר מצניע־לכת כזה היה לא הוא זוסות,
עמ הביע שבו ספר, שבועות, כמה לפני פהלסם,

מנהי מיפלגת־העבודה, בנושאי ברורות די דות
וסיכוייהם. מצבם גיה,

 אומנם — לעצמו הירשה הוא זה את אם אז
 לו, יש זכות איזו — אקדמי מחקר של במיסגרת

 מהבעת־ להתחמק הממשלה!) ציבור(מזכיר כאיש
 במדור שנרמז שכפי האינטגרציה, בנושא דיעה

שלילית. היא אומרים, הם מה
 הוא האינטגרציה שנושא סבורה שאני ומכיוון

 את ולהסתיר להתחמק יכול הוא אין הרי .!״־*בנפשנו,
 שלו, כמו לתפקיד מתמנה היה לוא בעניין. דעתו

 ועדות על־ידי נחקר היה למשל, בארצות״הברית,
 היו אם לראות רוצה והייתי והקונגרס, הסנאט

 דעתו כי מודה, היה אילו מינויו, את מאשרים
שלילית. היא האינטגרציה בנושא

רמת־גן שובל, חיה

די־מר זיקוקין
 רשות״השידור עצמאות על

האמריקאי. העצמאות
ביום״

 הטלוויזיה אנשי עוד מה מבין לא כבר אני
 שהופקד בכלי העת, כל עושים הם לעצמם. ירשו

 למישהו אם רוחם. על העולה ככל בידיהם,
 הישראלית הטלוויזיה של הערב כל אז מתחשק,

 שהצופה שתחת אלא וידיאו, למכשיר תחליף הוא
 בשבילו, אותן שמים הם הקאסטות, את ישים
תוצרת־חוץ. זאכן אלטע של אוסף

 אז תוצרת־הארץ, טובה תוכנית כבר יש ואם
 בר־ חגיגת יש בצוות למישהו כי אותה, דוחים

 בלי תוכנית להקרין אפשר ואיך — מיצווה
בה? יצפו ואורחיו הזה שהאדון
 כל עבר כבר זה האחרון החמישי ביום אבל

 שהוקרנה לפני לחדשות, מבט בתום גבול.
 וזה הואיל כי הקריין הודיע מזג־האוויר, תחזית

ה יום־העצמאות לכבוד הרי ביולי, הארבעה
 השיקופיות יוקרי״ו זה, בתאריך החל אמריקאי,

 רי־נור זיקוקין רקע על מעלות־החום של
אמריקאיים.

 הגדולה, ידידתנו היא אמריקה באמת אולי אז
 יום־הולדתה על מאוד לשמוח סיבה יש כי וייתכן

 לאותו עד הכל, אחרי מזה. יותר לא אבל ,209ה־
לתפא קיימת רשות־השידור כי סבור הייתי ערב
 ארצות־ לתפארת שגם מתברר ישראל. מדינת רת

אמריקה. של הברית
תל־אביב שפירא, יוסח

לר■1פ של גחמה
 (העולם המנוחה כהן נחמה על עוד
).3.7 הזה

 כהן נחמה על תמרורים במדור הקטע
 גדולה אשה של מאישיותה טפח רק חשף המנוחה

 בפרדסים הסתתר בעלה, יהושע, כאשר למשל, זו.
 רק היתה לא היא הבריטייים, המירדפים ,מאימת

 אחת החיצון. לעולם בינו אשת־הקשר סתם
 לעיתים להיפגש, היתה זו במיסגרת במשימותיה

אותה. ולהרגיע יזזושע של אמו עם מזומנות,
 יאיר של הירצחו אחר זה שהיה מכיוון כי
 אמו חששה הבריטים, על־ידי לח״י, מפקד שטרן,

 ייתפש, אם בגורלו יעלה מה מאוד יהושע של
 בתיקה, סכין־גילוח קבע דרך נשאה והיא

 רע יארע חלילה, אם, להתאבד, נחושה בהחלטה
ליהושע.
 טיפלה שנחמה נכון זה אחד: דבר ועוד

 אחת פעם אבל בן־גוריון, בפולה רבה במסירות
 היה זה השתיים. בין שחור חתול עבר זאת בכל

)4 בעמוד (המשך

ממשרה
בצלחת

נכ שהממשלה אחרי לקצץ, ממה לנו ״אין
בני-זוג, מכריזים הצלחת!" לתוך לנו נסה

שכונתית
 ומנהל ירושלמי שכונות פעיל יונה, יעקב

הגזי נגד בהפגנות־הזעם שהשתתף מתנ״ס,
 את השבוע בראיון מאשים הכלכליות, רות

אי־ כי העבודה, מיפלגת ראשי
 לחבריו ברצינות מתייחסים נם

צבוע. הוא לוי דויד כי וקובע

לוהטים שקרס
 השבוע שנפדו בשקלים לעשות מה

 את הדליף מי !הפתיים מחשבונות
ולהר להבריח כיצד הבנקאיים? הסודות

הממשלה תעמוד אכן האם ו וויח

הלשו! על אב!
 רוסית רק דובר החדש הסובייטי שר־החוץ
 לשונות, באין־ספור השולט אבן, אבא וגרוזית.

 מדוע הזה להעולם מסביר
שר־ כיצד ומספר מיגבלה, זוהי

| |^  התבלבל אחר סובייטי חוץ |
ועברית. יידיש בין בעבר פעם

נוצות להשיר
 שהתפרסמה האמריקאי, הרוק אלילת שר,

 והקישוטים הנוצות את הסירה הנועז, בלבושה
 בפסטיבל לשחקנית־קולנוע. והפכה הנוצצים

 השחקנית בפרס זכתה שם קאן,
 ל־ ראיון העניקה ביותר, הטובה
שלה. הקריירה על הזה העולם

 המזנירה
והקשישים

אנרגל(ב אילנה
 התגלית תמונה),

המ של השבועית
ישראל, לילות דור

 עור- להיות רוצה
 בינתיים כת־דין.

מזכיות• רק היא
כבר אן המנביה, של ההפקה - ־

1)  חיזוריהם את לדחות נאלצת 1^
קשישים. גברים מיני כל של

הקבועים: המדורים
 על היהודי כתב מה - מיכתבים
3 בפומפיאה הקירות

 4 קשרי־ההשתקה על עוד - יקר קורא
 הורשע המפכ״ל חתן - 5תשקין

5 בהכאה
 10 האמת ורגע האליל רופאי - במדינה

 לא אבל כיתה, .עובר - הנדזץ
11 שלנו!״ בבית־הספר

 השדיים של האקס - אנשים
12 בארץ מבקר אמריקה של
 מסתבך פרס שימעון - אישי יומן

17 לועזיות במילים
 דולר 23ב־ עוזי שניות 3 - הווי
20 סנט 75ו־
 ישראלית חוצפה - זה וגם זה גם

21 יפאני ואוכל

הקדמי: השער כתבת

המיכתב? נגנז
 לפני כהן: ארי בפרשת חדשה שבדה
 שבו גדיה. לאשתו. מיכתב כתב תלייתו

 לרגל, נאלץ בי שוביו, בלחץ כנראה כתב.
עבודה. ממנו שמנעו מפני

 את בחו־ל שהדליף המוסד.
 טרח לא המיכתב. תצלום

בישראל. למישפחה להראותו

האחורי: השער כתבת

 אשחק ,עוד
הטניס!״ במיגוש

 פקד קשה פוליטית תקופה של בעיצומה
 חוריה ממיטת התקף־לב. אלוני שולמית את

 מכריזה היא בו הזה״. ל״העולם פתק שלחה
מר שאני ״למרות שתתגבר.

 שר־ה־ של האלוהים את גיזה
תח עור שהיא ומבטיחה פנים.״

סהטניס. מיגרש על לשחק זור
כיתה! נשארים

 שנוע לפני שזזסתיימה הלימודים שנת
 כשנולדה חודשים, עשרה לפני נפתחה

חל אילו הנוכחית. הממשלה
לתל כמו תעודות, לשרים קו

בהן? כתוב היה מה — מידים

זי -(׳
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 צוזל צד״ל:
הדל וצילו

 מחמש אותו, מממן אותו, מאמן צה״ל
 מפקח אותו, מאכיל אותו, חינך אותו,

 הגנרל אך עליו. ומשגיח
 צד״ל כי מכריז לחד אנטואן £

עצמאי. לבנוני כוח הוא

 למנהל מלסדת
הכלא בית

מל הטמינה ברמלה בבית־הכלא קצינה
 גונב כשהוא אותו ותפסה למנהל כודת

טו המנהל מארנקה. כספים
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0מפוזרת!״ תהיה שלא לקח,

מלובן בוזל מוטב
 ביודהוזו־ את לסגור החליט מישרד-הבריאות
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