
חיות! חובב■
מבעלי־ סבל למנוע לנו עזרו אנא,

 ושלחו לאגודתנו הצטרפו חיים!
!תרומה לנו

:וטרינריים שוותיס נותנים אנו
 לפנה״צ 9-12 השעות ביו ו׳ ה/ ,,ד א׳, בימי
 אחה״צ 2.30-4.30 השעות בין ו-ד׳ ב׳ בימי

 ועצה עזרה לקבל כדי עימנו התקשרו
חיות. ענייני בכל

 כלבים אצלנו להשיג אפשר תמיד
 וחתלתולים חתולים וגורים,

נחמדים. ביתיים
ח״א ־ חיים בעלי צער

 פתוח ,827621 טלפון יפו, ,30 שלמה רח׳
אחה״צ. 4.30 עד בבוקר 8מ- יום בבל

אוטו אחה״צ. 3 עד בבוקר 8מ- ו׳ ביום
.41ו- 18 מס׳ בוסים

—(£)—

 חדש כוח — הזה העולם סיעת
ת העבודה) (תנועת תדרו הס ב

 המקצועי, האיגוד בענייני ארצי כינוס מכינה
העבודה יחסי הפועלים, מועצות

 אליו ובהכנות בכינוס להשתתף הרוצים ההסתדרות, חברי
ת״א. הסתדרות) (כינוס, 136 ד. לת. יפנו —

 הרוצים עבודה במקומות ופעילים עובדים ועדי חברי הסתדרות, חברי
 גלילי, משה לח׳ יפנו — המקומית הפועלים למועצת מועמדותם להציג

תל־אביב. 136 ד. ת.

רמת־גן חיפה ירושלים תל־אביב
״אואזיס״ ״פאר״ ״ארנון״ ״גת״

 סביב שעבר השבוע בסוף שהתחוללה הסערה של בשיאה
העיתו אחד סודות בסודי אלינו פנה בסיני, הלובי המטוס הפלת
ז יקרה שזה ידעתם מאיפה :ושאל הזרים נאים

 ואז כמתעתע. באיש הסתכלנו השאלה. את תחילה הבננו לא
 בראש שהתפרסמה הבאה הידיעה על והצביע הזה העולס של ישן גיליון מכיסו שלף הוא

לנזטה). גלופה (ראה :תשקיף מדור
 הזה בהעולס פורסמה האיש הצביע עליה הידיעה ואומנם, עינינו. למראה נדהמנו

 כמובן יכלו רעות כוונות בעלי כמעט. חודשים ארבעה לפני ,1.11.72 מתאריך 1835
ש ידיעה, אותה על להסתמך

ומעור כללית בצורה נוסחה
ה שהפלת לטעון כדי פלת,
מחו מעשה היתד, הלובי מטוס

 עליו דווח שאפילו ומתוכנן, שב
הישראלית. בעיתונות בשעתו
 כל שאין מאליו ומובן ברור

 מה לבין ידיעה אותה בין קשר
 ידיעה אותה השבוע. שאירע

 שהגיע מידע בעיקבות פורסמה
 אחרי קצר זמן מאירופה אלינו

 חטפו השחור ספטמבר שאנשי
 ואילצו לופטהאנזה מטוס את
רוצ את לשחרר הגרמנים את
ב הישראלים הספורטאים חי

ה והרוצחים החוטפים מינכן.
ב מיקלט אז מצאו משוחררים

ב מסויימים ושירותי־ביון לוב
 גמול פעולות אז צפו אירופה

אל גורמים מצד פרטיזניות
הלובית. התעופה בחברת מוניים
 ומובן, ברור הדבר היה לנו
 להשקיע חייבים שהיינו אלא

 על־ ומאמצים הסברים הרבה
עי אותו את גם לשכנע מנת

 העיוורת במיקריות זר תונאי
ה לבין ידיעה אותה שבין

 גם השבוע. שהתחוללה טרגדיה
 אפשר עדיין מאיתנו כשנפרד

 ספקנות בהבעת להבחין היה
הס שום בו בשבוע פניו. על
הת לא ישראלי טיעון או בר

 דעת-הקהל של דעתה על קבל
 לנו גם היה קשה העולמית,

 כי מנוסה, זר עיתונאי לשכנע
אינפורמציה כל לנו היתד, לא

בסיני. הלובי המטוס הפלת על — מראש חודשים ארבעה ועוד — מוקדמת

ך י ן ו י ג נ ת

צפויה סכנה
לוב למטוסי

 לייעץ עומדות אירופאיות מדינות כמה
התעו חכרת במטוסי לטוס שלא לאזרחיהם

 שהגיעה אינפורמציה לפי שכן הלובית, פה
 כיעדי לשמש אלה מטוסים עלולים אליהן

באירופה. אלמוניים אירגונים של תקיפה

1835 מנליון תשקי[? דן?

ת טוב סוף עגומה לתקרי
 של מובנת הבלתי הזעם התפרצות על זה במדור לך סיפרתי שעבר כשבוע

 שנערכה עליזה במסיבה הזה. העולם של וצלם כתבת כלפי וייצמן עזר (מיל.) אלוף
 כבר היה שהעיתון אלא מחוסלת, התקרית היתה כבר לאור העיתון יצא כאשר בירושלים.

 אותה של האפילוג את לד לספר לי הרשה הכתוב. את לשנות היה ואי־אפשר מודפס
מכוערת. תקרית

 לעכל יכלה שלא צעירה כתבת מנור, יונית היתה תקרית באותת העיקרית הניפגעת
 לא יונית כלל. הכירה לא שהוא עוד מה עליה, וייצמן עזר של האישית התקפתו את

שלית. באמצעות לידיו העבירה אותו לעזר, אישי מיכתב וכתבה ישבה התעצלה,
 שהם שרוצים מה לא זה שהחיים יודעת ״אני :מיכתב באותו יונית כתבה השאר בין

 ושככה הגזמת שהפעם לי וכשאומרים יילד. שזה שרוצים כמו הולד הכל תמיד ולא יהיו,
 כמוך שצברים כמו בפרצוף, ישר חושבת שאני מה כל להם אומרת אני מדברים, לא

 שאו־טו־טו בטוח הבנאדם תראו, זונות. בני יא במצבו אתכם ,נראה :לענות יודעים וכמוני
 מבין שלא הקודם מהדור אחד איש טיל על ומעלה שלו, הסילוני המנוע את מפעיל הוא
 כבר הוא המיצנה, את לפתוח שהספיק לפני טראח! ופתאום בפוליטיקה, דבר שום

 לא אתם עצבני? יהיה שלא איך אז באדמה. חזק תקוע שלו והראש הארץ על יושב
דברז׳ אותו עושים הייתם

 לפעמים, עצובים שובבים וגם החצר. שובב החיים כל להיות שקשה יודעת ״...אני
 ואליה המובטחת הארץ את רואים עומדים, הם ככה להשתובב. להם כשנמאס במיוחד

 שאני שתדע רציתי שכל־כך הסיבה וזאת הלב. כואב ממש כלות. ועיניהם יבואו. לא
לא.״ בכלל בכלל נעלבת. ולא כועסת לא

 יונית אל טילפן שאירע, במה כנראה עזר נזכר המיכתב את שקיבל אחרי מייד
 אין כי בכתב, לד אענה לא אני לפנייך. מתייצב אני הפרייבסי כל ״עם :ואמר למערכת

ממזרה.״ את אבל כישרון, לזה לי
 לעשות יונית את שהזמין בכך הסתיימה והפרשה שאירע מה על עזר התנצל אחר־כד

 זה אולי להזמנה, נענתה טרם יונית אם במישרד. אצלו קוניאק כוסית על סולחה עימו
הקודם. הניסיון סמך על קצת, אותה מדאיגה בהזמנה ״קוניאק״ שהמילה מפני רק

1852 הזה העולם*־


