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 של החדשות במהדורת מששמעו בוודאי הופתעו רכים אנשים
 בת״א׳ בבלי בשיכון מגורים מבניין אגף התמוטטות על בחצות ב׳ יום
 תופעה זו בתקלה ראתה לא אחת אגשים קבוצת לפחות כי ידוע אך

״.20ה־ס ״העולם קוראי לציובור וכוונתנו — בלתי־צפוייה או מקרית,
לעי גלוי היה הצפוייה, ההתמוטטות על שהצביע האיטי התהליך

הרעועים היסודות על למרוח ניסו אשר העבה הטיח ישיסבת למרות נינו,
 ופרוטקציונרים עסקנצ׳יקים אותם כל

(״ה שעבר מאי בחודש וכבר דתיים,
ב־ יצאנו )03־242644 ״200ה־ עולם

השע את חשפה אשד גילויים סידרת
 כי צפוי היה עוצמתה. בכל רורייה
 לעזרתו ייחלצו מישרד־הביטחון פקידי

 אחרי להיטותו אשר דיין, משה של
 עיין לפקוח ממנו מנעה עתיקות נשים

 מערכת ויטילו האורבת, הסכנה :אל
 כל מייד תשתיק אשר כבדה !איפול
בנושא. עיתונאית מחאה
״200ה־ ״העולם קוראי הופתעו וכך
״200ה־ (״העולם שבועיים לפני למצוא
ביש אושר מקוטעת ידיעה )053־33450

הצפוייה. ההתמוטטות על ברמזים רה
ה בשם להשתמש יכולנו ולא מאחר

 מילה שכל (כיוון בבלי שיכון מפורש
ב צונזרה בבל הפועל את שכללה

והז באליגוריה השתמשנו אכזריות),
 בשלהי שאירעה ידועה פרשה כרנו

ב הקשורה פרשה — ה־י״ט המאה
אל קשישה של הנודעת התמוטטותה

הרצל-לוינסקי, הרחובות בפינת מונית
ה משם לבד המרכזית. לתחנה :סמוך
דייק מובנים, מטעמים שהוסווה רחוב,

 והקורא והפרטים, העובדות בכל נו
 את לקלוט ספק ללא הצליח הנבון

בבלי-<יין. בפרשת שנחשפה השחיתות משמעות

הע\ת<קה \שר7 *
 זוארץ הד״ר זה היה כי העובדה את הזכיר לא איש כי מוכן

 השתיקה קשר שכן — הפרשה את ״20ה־ס ב״העולם שחשף הראשון
 והצופה. על־המשמר את למוצבים לקבל ממשיכים וחיילינו בעיצומו, עודנו

 ״ד״ר דבריו: ואלה אלמוני, מחייל שקיבלנו במכתב התנחמנו אנו אך
 זאבי הנודעת בסיירת )2 (כיתד. פיקודך תחת שלחם כמי היקר, זוארץ
 אך נפצעת, בה מילחמה והדרום, הצפון מילחמת בתקופת דלילה

 כי ואף בעניין, עיתונך את קורא אני כי מודיע הריני להילחם, המשכת
איתך.״ אני דיעותיך, עם מסכים איני

02־91592 גליון
ניוון בזול אומץ

ה המלים שתי כתוף. כו ך■
תקופה. מסמלות 1 ן

 דם רוויות מלים שתי בתוף. הכו
 של דמו התוף. של כאבו וכאב.
המכה.

אז. ככר ידענו
 בתוף שלהבות פעם לא אמרנו

 של הפחדנים. של נישקם הוא
 כרגיל אך האמיתיים. התבוסתנים

 קרוב שישבו אלה בעירו. נביא אין
 והתמוגגו. אוזניהם אטמו לצלחת
הוכה. והתוף זרחה השמש

כרגיל.

פון־ המרשל כזמנו, מר,
 בתוף ״המכה )1קלאוזביץ 1ו

 האדיב.״ חצוצרות את שומע אינו
ה את האימרה תהלום קל בשינוי

 ״המכר. — בישראל הפוליטי מצב
תופי את שומע אינו בחצוצרות

 מכים מונפלייה תושבי
הפרחת עם בתופים

 ממציא ידוע, גרמני מצביא י)
האסטרטגיה.

 הראשון הפורח הכדור
הי״ט. במאה

מבי לא זקנים אנשים האדיב.״
 מבינים. צעירים אנשים זאת. נים

כרגיל.

 אמר בכנסת, ישכנו אשר ך*
 ״למה )2צימבלברג ח״כ לנו

 לכטו״ עשינו מה ן מתעקשים אתם
 של המפורסמת באימרתו לו ענינו

 :לפנה״ם) 2 (מאה )3 פליניוס
עוב הכלבים — נובחת ״השיירה

 לחץ במזנון, מכן, לאחר רים.״
 בחשאי. בחמימות. ידי את הח״ב

כרגיל.

קולנו. נרים אנו ך ^
 מי שהיה בהיסטוריה יירשם

 אז. קולנו הרמנו קולו. את שהרים
 גם קולנו נרים עתה. קולנו נרים

 בעתיד.
כתוף. נכה

חי שחרף הליכוד, מן ח״ב )־
 יחסים בינינו שררו הריעות לוקי

מצוייניס. אישיים
האפו אבי רומי. היסטוריון י)

המודרנית. לוגטיקה

מכתבים
נראה 8׳

אנשים ״_____________________-

אותכס
 הזד. אבנרי לאורי
מהער גרוע יותר אפילו אתה

 ישקר, לא ישראל נצח ימ״׳ש. בים
 ניצח היהודי העם כן. אתה אבל

ממך. גרועים יותר דברים
 קיש־ מייא אגרא לפום צערא

 בלגינא. קיש
מפה! תלך

 האומץ לכם יהיה אם -נראה
זה. מכתבי את לפרסם

נם־ציונה כורה,
 פר!חתם ■

עיני את

 באמת הפעם
 על התעליתם

 פקחתם עצמכם.
תו עיני. את
המשיכו. דה.

 רמת־פיזלון כלינדר, י.

 להד״ם ■
מעולם

כלינדר

גרפעם, אכינועס כשגילה ■
 התול-סיאמי שיהוק־ופיהוק, מנכ״ל

לאש לחש שלו, המרטיני בכוסית
 ידעתי לא פעם ״אף חיותה: תו

"מייאו עושה שזית . . .

 של חינוך קציני בכנס 8!
 המטה קצין שאל פיקוד־המזרח

ההב ״מה :תופת (צביקי) צבי
ר בין המשותף ומה דל  לי* ד״

 אכרהם המח״ט לבין ווינגסטון
הת נמצאה משלא (אברשה)?״.

 הוא שהמשותף צביקי סיפר שובה,
 ש־ הוא וההבדל באפריקה ששניהם

 ״סטן־לי״ אמר ליווינגסטון ד״ר
 ״קלצ׳ניקוב־ אמר אברהם והמח״ט

רם. בצחוק פרצו המסובים לי.״

 השבוע נגרמה קורת־רוח ■1
 נגד ,,והמדינה במישפט לצופים
ב וקרא התובע קם עת יוסקה״,

 בישראל!״. נפש ״הצילו רב: רגש
 שהוא אכדיה, יוסקה הנתבע,

 וזינק בגדיו פשט במיקצועו מציל
נח השופט :אמר הצלולים. למים

 ״לא בחיוך: אונטערוולט מן
 הצופים תובע.״ גם הוא טובע כל

רם. בצחוק הגיבו

 כאילו נמסר 1974 מם׳ בגליונכם
 המאהבת עם אשתי אותי תפסה

 וכי תל־אביב, בצפון בדירת־גג
 אחת את תלשה חמתי של אמה

 דבר הלסבית, פילגשי של מאוזניה
)3 טור 3 בעמוד (המשך

 הספורט חדשות למערכת 81
ה השיכור הלילות באחת נכנם
 וביקש פיין (אקסטרה) מקם ידוע

ה לעורך-הלילה קוניאק. כוסית
מקם הסביר שלושער פזי מופתע

,,להצילו זעק התובע
למערכת נכנם כי בטעות שחשב
פר הדפוס עובדי הספירט. חדשות

רם. בצחוק צו

 אירעו מרתקים מאורעות !■
וינאי, שניץ־אל הנודע לפרשן

 ההד־ 6000 בלאנצייה שנסע שעה
 פנוי. בנקומאט לחפש שלו שה

 הבאנקו־ כל היו הרבה להפתעתו
 ״אפשר מקולקלים. בעיר מטיס

הנה,״ גם הגיע שספיר לחשוב

ן ן ך  את חגגה בן־משה ן ן
 בנה של המילה ברית 111 1

ב בתמונה). (איננו איתן בכורה
ל (מימין השתתפו העליזה מסיבה
 ומשה ברוב דן התעשיינים שמאל)
ברא אבנר הזמר־בדרן גנן (מויש)

 בן־ לילה הצמרת דוגמנית וכן שי
אלידן. דן הידוע והשחקן יום

של הרם צחוקם לקול וינאי, אמר
הבאנקומטים.

8  ההעלאה על שמע שלא מי 1
דוו היד, השמפו במחירי האחרונה

 ז׳אק־איכ הנשי הצמרת ספר קא
יפה של ואיש־סודם ספרם ששון,

 לקנות ניגש הוא דיזינגוף. פיות
 ו־ בתל־אביב בחנות שמפו־ביציס

 עשר של שטר למוכרת כשהגיש
רם. בצחוק הנוכחים כל פרצו ל״י

ה היתד, מרגמות פגישה 8!
 לוי הבוהמי המשורר בין שבוע

 כהן כהן הנווד הסופר לבין לוי
 פרצו הנוכחים מזמן. התראו שלא

רם. בצחוק

חבל... צחוק, צחוק,
 כאשר — ערכים שינוי •

 של הכלכליות תוכניותיו
■ הופכות לב ר־ כ ר ג ל
קז

 — מלאכותית הפרייה •
הפילהורמונית. התיזמורת

 — מיעוט ממשלת •
״ הולך אחד ח״כ כאשר  פי
,  הממשלה כל הולכת שען

ן. ע ק א ק
 כי — ז מחדל מדוע •
דל. המח

מילא הדג
אבל מים, פיו
נתגלה אז

 הגדול בסופרמרקט זבנית ך*
 עיניה] למראה האמינה לא 1 1

 ),38( לוקוס אמנון מנהל־המכירות,
 מאחורי מופשלות במכנסיים עמד

 במר׳( ובעל שלו העבודה שולחן
 מושט דינה הזבנית, צעיר. קרפיון

בצרחות. פרצה )17(

תביעת־ *

גירושין
 מתגלז היה לא העניין ל ף*

 או השתיק לוקוס שכן סלל,
 ב־ ,משכורתו את בהעלותו מושט

 וני באותו כשהגיע אולם סל.0״/
 )29( דיצה אשתו, גילתה הביתה

במכנסיו. קשקשים
ה נישבר לו שערכה בחקירה

 ה־ המרה. האמת את גילה בעל,
 בהליכי־גירושין מייד פתחה אשד,
העולם. לאוויר המעשה יצא וכך

 הוא מי *

הקרפיון?
 ביד עלה מיוחד מיבצע ך*

 למשוו שלגו הסיקור צוות
היר ממיימי שנאגם הקרפיון את


