
חורין שיחת
 רדזימאי, לי אמור אלכס:

 ׳מל בגורלו עלה מה התדע
 ועם ראש בלי שנולד הטלה
אוזניים? שתי

 המיקרו! זהו כמדומני, בנצי:
 מישהו של בהיסטוריה הראשון

 בביר לתפקיד הישר שנולד
בממשלה.

 ראש: עם טלה
ציבור לשרות פסול

הבא העולם של באפריל ה־ו מתיחת
 1ב־ שנמתחה לוטרשטיין מתילדה זוהי

ר על־ידי באפריל  הפלסטי המנתח שחרץ, ד
הבא״. ״העולם של הנודע

לגגו עלו ומאווקאי יפאני סיני,
קצרים לגוחקים רובינשטיין חחוות

 יועצים חונמת
קינאה חובה

 התבטאותו אחרי בלבד אחד יום
 אמנון ראש־הממשלה, יועץ של הנבונה
 תרבה סופרים ״מצוקת בדבר נדבך,

בעש ירוחם העיירה הוצפה חוכמה״.
 מישרדיהם את שהעבירו מו״לים, רות

 בא הגדול שפירסומה הנידחת. לעיירה
הרבה. ממצוקתה לה

 בין סופרים חיפשתי היום ״עד
 מזה לי שיצא ומה וסביון, צהלה משמני

 אחד קובל קלה,״ התעשרות רק זו
 סופר־ למצוא הצליח שטרם המו״לים,
 עיניי. את פקח נויבך ״אמנון של־אמת.

 יש והרעבים. המובטלים המוני בין כאן.
 ספק לי אין אדיר. סיפרותי פוטנציאל
 תנופה תקבל הישראלית שהסיפרות
 אותם ללמד נצליח רק אם מחודשת,

 חז״ל: כמאמר והכל ולכתוב.״ לקרוא
 ייצאו מהם כי בבני־עניים, ״היזהרו

עניים." נכדי

 של חדש סניף
בחיפה בזק
שי על בתלונות יטפל הסניף

 ב־ ובתקלות בקווי־הטלפון בושים
תיקשורת.

באוטובוסים: לסניף להגיע ניתן
ובמוניות. 34 54 86

 לסניף, מלהתקשר להימנע נא
הקווים. את להעמיס שלא כדי

 ישראלית: המצאה
להמונים טיי־זקס

 הצליחו. ישראלים מדענים
 ארוכות. שנות־מחקר לאחר
 הטיי־זקס נגיפי את לבודד

 מארו־ ולהדביק האשכנזיים,
ם זו. במחלה קאי

 יותר זו, מדעית התקדמות
מצמ למדע, תורמת משהיא

 המארו־ בין הפער את צמת
 ועתה האשכנזים, לבין קאים
לז המארוקאית העדה תוכל

 בין כשווה ולהלך קומה קוף
 עולה כך כדי תוך ווזווזים.

 בני שאר של הרגשת־הקיפוח
שע הטוענים עדות־המיזרח,

 פרוטקציה למארוקאים שו
לוי. דויד בגלל

המתיחה אחריהמתיחה לפני

 ארוכות אצבעות ענוגות, ידיים
 היטב. ומטופחות שמורות ודקות,
מצ ואצבע צרות אצבעות תשע
ומחושלת. עבה ביעה

 לעסוק אמא לי מרשה לא היום ״עד
 לידיים,״ להזיק שעלולה בפעילות

 לוטרשטיין מתי בביישנות אומר
 באפו כך, אגב ומחטט, ),30(

ל סין נציג מתי, רגלו. באצבעות
 שעלו המאושרים אחד היה תחרות,

 והוא שם היה כתבנו גם הבא. לשלב
מדווח:

 שהצליחו המדהימים, הצלילים
 תשואות גרפו המתחרים, להפיק

 אפילו מגידרו. שיצא מהקהל נלהבות
נשי את עצרו הכרוניים המשתעלים

 והאזינו בדום־לב) לקו (שניים מתם
 לא שנים ..בבר ומוקסמים. קשובים
 ממש הצלילים שכזה... צליל שמעתי

 של הרגשה לי היתה אותי... תפסו
 חלק היו מרטיטה,״ חוויה פנוי...

 כל את שליוו הנלהבות מהתגובות
 בנגינה רובינשטיין תחרות שלבי

בטלפון.
 מאבק בתום הראשון, הפרם את

 בתוך המתחרים כל של וצמוד קשה
 התחרות התנהלה בו תא־הטלפון,
 סינג־א■ המוסיקאי גרף המסורתית,

 השיא את ששבר מקזבלנקה, פון
 קבע הוא ספרות. שתי בחיוג העולמי
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התאבד
באמצעות
אקדח־מים

 שניסה לוקסמבורג, יעקב
 על- להתאבד הקודם בשבוע

 ניסה אקדח־מים, בליעת ידי
באמ לחייו קץ לשים השבוע

ב שירה כדורי־שינה צעות
ה בקומה אושפז הוא רקתו.

 בית־החולים, של עשירית
 באישפוזו כי שנתברר אחרי

בקפי להתאבד ניסה הקודם
ה לעבר מקומת־המרתף צה

השמינית. קומה

בלימודים מצליחים
 מקיף־עולם, סקר מוכיח

 מגיעים יפאן ילדי כי הקובע
 ביותר הטובים להישגים
העולם. ילדי מבין בלימודים

הישראלי
— יעלו לא

יקוצר אורכם
 את מהיום החל לקצר ההחלטה

 25ב״*" ישראליים סרטים של אורכם
 לעידוד מסע י של תחילתו מבשרת

הישראלי. הסרט
 יותר." קצר יהיה כשהסרט ״עכשיו,

בא אירגון־מפיקי־הסרטים יו״ר אומר
 והביקורות פחות, יסבלו ״הצופים רץ.
 שנותן מה — יותר קצרות הן גם יהיו
קטלנית." ביקורת 251 פחות לנו

 ׳לרם
 שאיו

- פסולות מזוזות

הסרט מחירי

שמו על בתחרות התפוס לצליל מקשיב רובינשטיין, אמנון המנצח,

במדינה ביותר החי העיתון
1לופ ובנצי פז אלכס עורכים • 48 מס׳ גליון

מקולה שחונק מקוקאין חציל הניקו
 של נמישפסו לראשונה יופעל חציל וממכר גידול איסור חוק

 מיס־ בכמות חציל וייצר הפיק בי הנאשם לוטרשטיין, מתיתיהו
מקורביו. כל את הדהים המהולל הכיוכימאי של מעצרו חרית.

 לקוקאין, הדומים מחומרים מורכב החציל כי גילה מתיתיהו
 לחולי־נזלת). לנשיפה קשה טם הוא (קוקאין וטטרכנץ כינין נמו
 חצילים. ממנו להפיק נוהג והיה הרחוק מהמיזרח קוקאין ייבא הוא

 הרואין, שקי ומאות קוקאין של טונות עשרות נמצאו נמעבדתו
חמוצים. מלפפונים להפיק תיננן שמהם

 מתגלות היו לא מתיתיהו הד״ר של המתוחכמות שיטותיו
 לבן חציל באוניברסיטה משגיח״הכשרות גילה אלמלא לעולם,
לשילשונות. על-כך ודיווח כפיתה,

 בזמן נשמע
 העוצר על הפיקוח

 מפי ערבי בנפר
 פנימיית תגיבי

״אור־עציון
ב הזה בערבי ירית ״למה

שבת?"
שבת." דוחה נפש ״פיקוח

ובכ חמוש, היה לא הוא ״אבל
שלוש." בן רק היה הוא לל

— שלגו נפש פיקוח לא ״זה
שלו." נפש פיקוח זה

ד ״העם  צו
לרחובות לצאת

 רובינשטיין השר אמר
צי טלפון חנוכת בטקט

 בן- בפינת שנערך בורי,
בתל-אביב. יהודה
 לגלות הציבור ״על
ול לרחוב ולצאת בגרות

הטלפו במאות השתמש
החד הציבוריים נים

 לאחרונה. שהותקנו שים
 לטלפן אי-אפשר אומנם

 אולממעוטי-יכולת בהם
 פינה בהם למצוא יובלו
חמה.

 מהמיטווה קולות
 הפנימית של

הצנאית״דתית
ר: י די  לימדתי לא כלום מ

 פגעתם מרוע לחסוך? אתכם
הרמות? במטרת
 נגמרו (בהתנצלות): דחגי

הערבים. לי
התכ בדיוק לזה מדריד:

ביזבוז. כשאמרתי וונתי,

הידעת?
 ] יותר קל פריגיידיות שלנשים

מוקפאים? עוברים ללדת

מתאבדים
המת יחידת קר׳אפי: מועמר

 מהעילית מורכבת שלי אבדים
אימו יעברו חייליה שבעילית.

בחי תהיה ובסופם מפרכים, נים
 ב־ שיצליחו מי ורק מעשית, נה

 יורשו הראשון ההתאבדות נסיון
להתקבל.

 טטה1התמ
גדודה חברה

 קיבוץ־ חברת לוטרשטיין, דליה
 התמוטטה שבהרי־ירושלים, העמק
 בלול. תרנגולות שחלבה בזמן אמש
 ק״ג 102 שוקלת ,122ה־ בת דליה,

 שומרי־ באגודת חברה והיתה נטו,
 משם,.בעיקבות שנזרקה עד מישקל

 - המישקל בשמירת התרשלותה
מישמרתה. בזמן שנגנב

שואל קורא
 טלפוני שרות שקיים קראתי

 מהו גמרא". ״שרות המכונה
זה? שרות

 הסקסולוג אביונה, דויד
משיב: הבא״ ״העולם של

 בשרות־גמירה, הוא המדובר
המתקד הארצות בכל כמקובל

בעולם. מות

בביתם


