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משורר
משוזהב וקח? העידייח פקחי

 ,לינץ וביצעו כמעט
 במשורד־שחקן־מהזאי

רב בה מוטי
 שבוע שאירועי הרבה, חסר היה לא
 לינץ׳ באיזה יסתיימו בתל־אביב אביב

 על שירים כותב מהמסיון, ״הוא חביב:
 אנטיפא־ אשה בהיסטריה הזדעקה ישו,״
 לראשה סביב מגולגלות שצמותיה טית,

 השנייה. העלייה חתיכות בנוסח האפור
 צנום. אישון לעזרתה נזדעק אותו,״ ״להכות

 את לו לשבור בארץ. כאלה צריכים ״לא
השיניים!״ כל

 היה להיסטריה שגרם האיש להתקבל.
 שהגיע בהרב, מוטי המשורר־שחקן־מחזאי

 לכיכר יריד־הספרים של הפתיחה בערב
 והחל מתקפל, שולחן הציב מלכי־ישראל,

 את מעודד כשהוא שיריו, ספרי את מוכר
בקול. קריאה על-ידי המכירה
 כל־כך נראה לא שהטקסט התברר כאשר

סו החלו והרוחות אניני־הטעם, למבקרים
 העירייה, פקחי צמד לקרב הצטרפו ערות,

 הסביר מוטי משם. להתקפל ממוטי שתבעו
אנ מוכרים שבו ספרים, יריד שזהו להם
הפ בתגובה, הפקחים, ספריהם. את שים

 על הספרים את פיזרו השולחן, את כו
 שהגיעה מישטרה והזעיקו המידרכה,

למקום. מייד
שה אדיב שוטר לאביב. קודם סדר

 ללא רוכלות על דו״ח למשורר רשם גיע
 רוכל, לפתע עצמו שמצא המשורר, רשיון.

קרו מכנסי־קטיפה זוג — נזקיו את מנה
נסי- וביצע — מושחתים ספרים ומאה עים

הספר בחג ופקחים כחרב סופר
האביב בשבוע חביב לינץ׳

מח בשני מאחור, נשאר הקהל טקטית. גה
 מה־זה-פה־ טוענים כשאלה זועמים, נות

 אם- כנגדם עונים ואלו מדינת־מישטרה,
גירשו-אותו־בטח-יש־בזה-משהו.

 נהג שעברה, בשנה שהתקיים ביריד
הט לא ואיש — הפעם כמו בדיוק מוטי
 האביב על האחראי החליט השנה, רידו.

 קודם סדר כי קיוסו, יוסי בתל-אביב,
 יחזור אם כי מוטי את הזהיר לאביב,
לבית־סוהר. ייזרק רשיון, ללא ליריד

 ראש סנן אצל המשורר הלך שכך, כיוון
 לקרוא אישור וקיבל שפייזר, אליהו העיר,

 בסדר, הכל היה עתה, למוכרה. ואף שירתו
 ל־ ספריו את להשליך במקום והפקחים,

 בנסיון בתימהון, בהם מעלעלים ריצפה,
המהומה. כל היתר, מה על להבין

ושמחו
ה ״ קו ב

 האזרדיים מישהקיס פורגו, סרטי
 — ונשים גברים שד וחשפגות

חמישטרה בחסות

 זו שהיתר, הרי — זו גירסר, נכונה אם
האופו כאשר — הפוכה ווטרגייט פרשת
 ה־ חוגי למשרדי פריצה מבצעת זיציה

מימשל.
 החברה, עובדי מטעם חוגים :השנייה !•

למלחמתם. תחמושת שחיפשו
הפני במלחמות ידועים מקורות עובדי

 שכר. ותנאי מקצועי קידום על שלהם מיות
 כבר שהפכה שלהם, הלחימה משיטות אחת

לחברי־כנסת, אנונימיים מכתבים למסורת:

להנדסה בפקולטה ד׳ שנה תלמיד גרוזיני, סטודנטהמאושר הזוכה
— העירום בתחרות ראשון בפרס זכה אזרחית, ___________ ________

מתחרה. של ישבנו את בפזטוקס צוהלת סטודנטית מרססת "מימין, כר״טייס״טיסה״לחו״ל.

 שעות כל נמשך המישטרה עם ר,מו״מ
 ה־ משביעת־רצון: בפשרה נסתיים היום,

הפור סרטי של הצגתם תרשה מישטרה
מכן. לאחר יוחרמו שהם בתנאי — נוגרפיה
 כלל היו לא האחרים, האירועים לגבי
 מבחוץ, שומרים שוטרים בעוד בעיות:
 — האזרדיים מזל משחקי בפנים התנהלו
 מי למדי. גבוהים סכומים על לעיתים
 מסיר- אף או והבאקארה, מד,רולטה שעייף

 סמוך, לאולם לסור היה יכול הפורנו, טי
 ישר שהובאה מיקצועית, חשפנית לראות

 בתוכניתה כליף, היפואי ממועדון־הלילה
 היה יכול מהחשפנית, שעייף ומי המלאה.

זכר. ממין חשפנים ולראות לסוד
 אלה ושמחות ששון חבימה. על אתון
 בקריית־ האחרון השלישי ביום התרחשו
ה של המסורתי השנתי בנשף הטכניון,

בחיפה. הטכניון תלמידי סטודנטים,

למיק בקנאות צמוד פאר, מני המנחהבטבניו} סטריפטיז
 המטר עס ער ויכוח מנהל ולבגדיו, רופון

שעל סטודנטית מתמוגגת משמאל הפרס. מגיע למי בשאלה הסטריפטיז, את שערכו דנטיס
ההתפתחויות. בסקירת הסתפקה להתפשט, האחרון ברגע סירבה לבימה, היא גם תה

 חיפה, בחוצות עליז ברונדו החל הנשף
 המישטרה על-ידי נסגר שהמסלול לאחר

 צפו משועשעים אזרחים ואלפי לתנועה
אח בראש, חמורים צמד שכללה בשיירה,

 הפא־ חתיכות גגותיהן שעל מכוגיות ריהם
ל הנחשבות — לארכיטקטורה קולטה
 ומסביבם — הטכניון של הסחורה מיטב

עולמות. שהרעישו להקי־אופנועים
הו עמדה העשירה התוכנית במרכז אך
הסטודנטים. של החשפנות פעת

 תצו־ שכלל ארוך, מופע בתום זה היה
 הגולדן כמו אמנים מקצועית, גת-אופנה

 אחרים. ורבים סאן, ארים לואיג׳י, גייט,
 הנשף, מלכת תחרות נערכה בעקבותיהם

 ונשות סטודנטיות תריסר השתתפו שבה
 בסך בפרס אחת. ואתון — סטודנטים

הסק האתון לא דווקא זכתה ל״י, אלף
שוורץ. זמיליה הסטודנטית אלא סית,

אז זה היה והאמיצה. האמיצים
מתנד הזמין פאר, מני הערב, שמנחה

כש התפשטות, לתחרות הקהל מבין בים
לחו״ל. טיסה כרטיס הוא המובטח הפרס

 וסטודנטית אמיצים סטודנטים שמונה
מתפש החלו לבימה, זינקו אחת אמיצה

הסטו והצופות. הצופים מאות לעיני טים
הסוו אחרי אומץ־ליבה את איבדה דנטית

 עד גברים נשארו הגברים ,וד,גרבונים דר
הקר. הסוף

מ למי הבעייה: מני בפני עמדה עתה
 סקר הוא הפרס. את לתת הנועזים שמונת

הצי אחוזי החשופים שמונת את בשיקול
 שלא המתפשט הוא המנצח כי קבע פייה,
שעונו. את גם להסיר שכח

פשעים
חיפשו מה

שים י המחפ
ש? ?מישדדו מיסתודיוג פריצה

 ממקורביו אחד
ספיר פנחס חשר של

 בליל־ הפריצה בוצעה החוקרים, לדעת
 אנשי הגיעו כאשר מקום, מכל שבת.

 זאב מקורות, חברת מנכ״ל של לישכתו
 השבוע, הראשון ביום לעבודתם, קריב,
 המנכ״ל של עבודתו שולחן כי גילו

 בכל פוזרו שבתוכו והמיסמכים נפרץ,
החדר.

 ראשונה בבדיקה הכספים. מגייס
ה וכי מיסמך, שום חסר לא כי הוברר
לא-מקצוענים. על-ידי בוצעה פריצה
 את כמובן ביטלו לא אלה מימצאים שני

 מיסמכים, צילמו הפורצים כי האפשרות
לקחתם. מבלי

מקו מנכ״ל של שבשולחנו המיסמכים
 לכמה רב עניין בעלי להיות עשויים רות

 ממקורביו אחד הוא קריב גורמים. וכמה
 פנחס האוצר שר של ביותר הנאמנים

 הכספים ממגייסי כאחד משמש ספיר,
העבודה. מפלגת של הראשיים

 הסתמנו כך, מיסתוריוון. הדלפות
 לסיבת באשר אפשרויות, שתי השבוע

\ :הפריצה
 בדבר הוכחות ש\יפש מישהו :האחת י•

למערך. מקורות שבין הכספיים הקשרים

5£״ז הגורלי האקט
 שעונו הורדת היה בפרס, מימין) (צוהל,

 הנראים האחרים, המשתתפים היד. מעל
 שכחו המנחה, לעיני בבגדיהם מנפנפים

 נותרו גרביים, צמידים, שעונים, להסיר
מהגרם. ערייה וגס עירומים כך בשל

 נכונות — עובדות ובהם וכדומה, שרים
 של בחדרי-חדרים המתרחש על — לרוב

החברה.
 לשכור מקורות נאלצה שנים כמה לפני

לנ כדי חקירות, משרד של שירותיו את
פני מיפ&כים מגיעים כיצד לגלות סות

לעיתונות. שלה מסווגים מיים
ל אז נודעו אלד, הדלפות באמצעות

 הביו- אודות המלאים הפרטים ראשונה
 מאה הפסדי ופרשת בחברה המדהים בוז

 שנולדו תהליכים — ורד בחברת המיליון
 לשעבר הרמטכ״ל של כהונתו בתקופת

החברה. כמנכ״ל צור צבי

27 1864 הזה העולם


