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קודמות). שנים כרכי (וגם 1962 כרכי לכריכה
 בכך), למעוניינים בדאר, משלוח (כולל הכרך ל״י 6.— הוא הכריכה מחיר
הגלית. אגורה 75 במחיר חסרים גליונות לרכוש ואפשר

 עד שש השעות בין בשבוע ורביעי ראשון יום הכרכים: קבלת שעות
הצהריים. אחר שמונה

״ ד י ו ל ״
להתכתבות הבינלאומי המבון

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל־אכיס,

9מ־
עד

ח ו ת פ
__ בבקר

י ותחצ כ י ל י ס
ל א ד ו ע י

במדינה
)14 מעמוד (המשך

 נוסף: דבר גם ידע הוא אך אמת. של שמץ
פרסו מעט בשביל הכל לתת מוכנה זיוה
 שמסרה התמונה את לקבל הסכים לכן מת.
 לה נתן וורד, וסקים היא נראית בה לו,

הסי כל כי בטוח שהוא למרות כי להבין
 מפוברק, סיפור־פרסומת אלא אינו פור
פרסום. לו יתן הוא

 ולידיו הפרסום מיום שבוע בדיוק חלף
שבו של האחרון הגליון נתגלגל עיטור של
בתמו מעוטרת ברשימה לאשה. הנשים עון
 בפני זיוה התוודתה בה חצי־ערום, נות

אהבו ״כל על שגיא, יהושע העתון, כתב
השאר: בין נאמר תיה׳׳,

.״ . להת עומדת שאינני היא, האמת .
 עם לא ובודאי ובודאי הקרוב. בזמן חתן

 מכרתי וורד. סקיפ ששמו נהדר בחור אותו
 להנשא, עומדת שאני סיפור־פרסומת פה

תו... קנו והעיתונאים  איכפת מה אז או
לי?"

 עולם של לכתבו אבל תגמול. כתבת
 כך, על כעס הוא איכפת. היה הקולנוע

 למרות תמים, שוטה ממנו עשתה שזיוה
ל מאמין הוא אין כי מראש לה שהבהיר

)

וידיד* רודן זיוה
כפירסומת השמצה

 תמונת את בחר כך על כתגובה סיפור.
 זיוה, של ביותר הבלתי־אסטטית החצי־ערום

משמיצה. רשימה בלוית השבוע אותה פרסם
 זיזה בשביל כי מישהו לו כשהעיר

 השיב: כפרסומת, השמצה אפילו משמשת
 לה. יבושם פרסומת, בכך רואה היא ״אם
 מקבלת שהיא האחרונה הפרסומת זוהי אך

הקולנוע.״ עולם דפי מעל

החי
 צעיר טען בירושלים, :מלאכי״חכלה

 ססרי־ 14 נשרפו בו בית־כנסת, שהצית
עליו ציוו שכך משום זאת שעשה תורה,

. המלאכים . :המקורות נסתתמו .
הגי מהיכן לברר המשטרה החלה במעונה,

 אחרי בקו־המים, שחיבלו המסתננים, עו
 אשר מאדם כך על טלפונית ידיעה שקבלו

 שקרהמים גילו שלישי, ממקור זאת שמע
. נפגע לא כלל .  המקום: מסלעי .

מתפ סלע מתתיהו ניצב פרש בתל־אביב,
 הוחלף במשטרה, החקירות אגף כראש קידו

. סלע אהרון ניצב על־ידי . ם, . ה ת  מ
 מאליך הואשם בירושלים :אומר הוא

 את בהתגנב שעבר אחרי בריגול, בראנסי
 סוכני־מודיעין עם מגע חיפש לעזה, הגבול

אנ בלוזיית לישראל חזרה והסתנן מיצריים,
שיש ידע שלא להגנתו, טען מזויינים, שים
אויבות. הן ומצריים ראל

שימלתה. לתוך יין השופך לביא, אויה *
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