
קארטר ביל
בים־המחת

נבוזרים) (קטעים

:הראשון והמייסד העורך
 ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

: יבל״א דרכו ממשיכי
סידון אפרים ניב, קובי מרמרי, חנוך

 מוקדמת שעה עדיין היתה ״השעה
 הערבית דימדוטי אך אחר־הצחריים, של

 נת• כבר ההררי האיזור של האפורים
 בנחל- המים זעם הרכסים. מעל עבו

 שקם זח חיה אך שורד, החל דרגות
 ואוט־ אסון. מבשר שקט הסערה, שלאחר

 לאחר־מכן מאוחר חרבה מאוחר, גם,
 השטן היה יכול שעה באותה כי התברר,

שלו.״ מאיו״הדמים את לסכם
ד* * +

 מיצפה־שלם הנח״ל היאחזות ״מפקד
 במישקפתו תר כאשר חרדה, אחוז חיה
פר שלרגליו. בתהום חיים סימני אחר
 מזעם, ברקו ועיניו סמוק היה צופו
 אשר רופא, רק ירתח כאשר רתח והוא
 בגלוי.״ פיו הימרה אנוש חולה

׳■¥- * י*
 ח״פהפה הנחל של הערוצים ״באחד
ה של מישקפתו קלטה הזה, והמרושע

 בייאוש המנופפות דמויות, מיספר מפקד
 אשר את כי בטוח, חיה עתה לעזרה.

 ים״ ואדיות של ושיגיונותיהם בא, יגור
לאסון." גרמו אומנם המוות,

* * -¥■
 המקום אל אנשי-החלוץ הגיעו ״כאשר

הת הוואדי, של ביותר והעמוק חצר
צור לוי אדיר. ברעם נד-חמים עליהם נפל

באנ נחנק קולו אן משחו, לצעוק ניסה
 שהגיח הגואה, הזרם מכאוב. של קה

 הטיל מטרים, שלושה של בגובה ממול
 של צידו אל נחבט והוא לאחור אותו
 של בשבריר עליו חשן עולמו סלע.

ב ונסחף צולל הוא כי חש והוא שנייה,
 ורגליים ידיים של בעווית פראי. כוח

בזרועו לפת הוא ייאוש מתון דוחקות
 החלקלק, הסלע זיזי את החזקות תיו

 חבול שם, מוטל ונותר מעלה, כלפי הועף
אבריו." בכל

 עיתונאי מיסב של דיווחס (מתוך
ברון, גבי פורת, אורי — ישראל

 ניצה ארנון, אברהם אגוזי, אריה
בנוזל־ האסון על — יששכרוב

)2.10.75 אחרונות* ,ידיעות דרגות.

פגוראמה
 ועליית לתוקפה החורף עונת כניסת סם

 הבאים השינויים גם יחולו העיתונים, מחירי
,מעריב׳. כתבות בלוח

 תהיה 1.4.76ה־ ועד 5.10.75ת־ מן החל
 כמפורט השבוע במשך כתבותינו תוכנית

:להלן

א׳ יום
 כן־ ״סאדאת בנושא הידיעות

 בעמודי להופיע תמשכנה זונה״
ל ליבכם שימו כי אם החדשות,

 מעתה העמודים. במיספרי שינוי
 בעמודים אלה ידיעות תופענה

מן את .5—3 הפנימיים תת מקו
 ידיעות 8ו- 1 בעמודים פוסנה

 בן-זוגה״ ״אסד שנושאן חדשות
 בן- ״קיסינג׳ר לשבועיים ואחת
 זונח.״
6 עמוד

מתנחלים בין צנחן
 צנחנים בין אברך (או)

8 עמוד
אמין אידי עלילות :בעולם

 בפאקו-פאקו יהודית בת (או)
דוש 5 עמוד

ב׳ יום
12 — 4 עמודים

 : סכנה כתבות סידרת
 קיסינג׳ר — הסכנה

 פרץ — הסכנה (או)
התבוללות — הסכנה (או)

 פאקו-פאקו יהדות
 פירות אכילת — הסכנה (או)

רחוצים לא
דוש 5 עמוד

לתת :־מ ־*־*
באו״ם״ להופיע לאש״ף

 פאקו־פאקו איי של והממושקף החביב מנהיגם אמר
בארץ ביקור לאחר המשגשגים

בל־ תמיכה אמש הביע בלולדבלולו,
 בסיכס׳וך ישראל בעמדת תי־מסדיגת

המזרח־תיכוני.
ב־ דיבר וטוב־הלב השמנמן הצ׳יף

ה את צאתו לפני מסיבת־עיתונאים
 בהזמנת יומיים בן ביקור לאחר ארץ,

מישרד־החוץ.
 של מעמדו בעניין לשאלה בתשובה

ללא־ החמוד הצ׳יף ענה באו״ם, אש״ף
 טעות זו שהיתר, חושב ״אני היסום:

בד־ באו״ם. כלשהו מעמד לאש״ף לתת
 מעובדות להתעלם שאין חושבני בבד

 מכל- דחה ובכך הצ׳יף הוסיף מדיניות,״
ישראל. לחיסול אש״ף תביעת את וכל

 שילטונו שנות עשרים־זשש לאחר
שקי־ בלולו־בלולו, הצ׳יף של הנאור טןג -י;צ

פאקו־פאקו איי הפכו מערבי, חינוך בל 1
 בשרשרת ביותר המשגשגים האיים איי של והממושקף החביב מנהיגם

הווענטיליים. האיים הצ׳יף הקאריבי, שבים פאקו־פאקו

 בלולו־ איי וודו
 הנחשלים בלולו
ישראל את תקר

פאקו רע צ׳יף

 בלולו־ איי של והעצבני הרזה רותם
ה־ הקאריבי, שבים הנחשלים בלולו

יעי ••• אחוזים,של׳*'- <*(* לזז: צקך בדם
הם  בלונדון שנרצחה יהודיה

ובסמים״ במין ״מעורבת
יי :הסמים* בעורם ע׳^פרו־ערבים שנרצחה אפשרות מבררת בריטניה משמרת

הו - ____ ____
פמקלספון י. מאת
״ ־ .״־.־ שמר נלרגדון -

 היא ידוע), !'וני הוא (גם לה
 השניים נולד. ביאסריס גב׳

 וב* בפיצעדים להשתתף גזעו 1 —.
וי״•** ישראל למען ־;גיר

ה נחייה מותה~געו!ה בת 17י5לקב נוסה אינה פשסרה
פרטיים. 1 דווקא טפיז לרצח המגיע כי

— ו,מעג*ג הזסקייי״— גולד| גב׳ של הקבוע בגוהגה

2.10.75 מעריב,
פרשננו מאת

■מגמזי־
 וסו־ סוהרת־פמים של הירצחה

 על־ידי וציונית יהודית טת־מין
למע מגבירה פרו־ערביים חוגים

המדינית. בדידותנו את שה
העו קיבל בהם הזמנים חלפו

 הקמת את בברכה התחתון לם
 ננד 33 של ברוב ישראל מדינת

 והטעםות. חזונות ובהימנעות 17
 העולם של ולחצו האנרגיה משבר

ה ננדנו. הכף את היטו השלישי
 כמש- אש״ף נציגי הוזמנו שנה

בנא המטבע זייפני לוועידת קיפים
הבינ הכייסים אירגון ואילו פולי

 העולם אנשי את הגדיר לאומי
האימפר כ,סוכני העברי התחתון
 ישראל נציג והאינטרפול׳. יאליזם

כ והוכרז האנסים מעצרת סולק
מלשין.
מצ את לראות אין זאת עם יחד

כו התחתון ,העולם בבחינת בנו
 לסקטורים מוגבל הסחף נגדנו׳. לו

 השיכורים בין בלבד. 'טסויימים
 ישראל ונציג מבעבר, מעמדנו חזק

 כסגן משמש הילדים חוטפי בקרב
 כן בפועל. וכדוברו האירגון יו״ר

 המאפייה תמיכת לנציגנו עמדה
 להרחיקנו הנסיוגות טול בארה״ב
המועלים. ספורט מאליפות
להקל לנו אל כך משום דווקא

ה של המדינית במשמעותו ראש
 ל־ מייד לצאת ויש הנוכחי, רצה

 אויי־ יעשו לבל הסברתית טיתקפה
שלהם. כבתוך הסמים בעולם בינו

 את בגסות אמש תקף פאק־רסאקו, צ׳יף
בניו־יורק. במסיבת־עיתונאים ישראל

 של מעמדו בעניין לשאלה בתשובה
 המגעיל: הצ׳יף ענד, באר׳ם, אש״ף
 לתת טעות זו שד,יתד, להיות ״יכול

 יש עתה אך בעצרת. לדבר לעראפאת
 האמצעים בכל ישראל על ללחוץ
 ב־ שלום על אש״ף עם ולתת לשאת

 את וניגב הצ׳יף הוסיף ,״מיזרח־ד,תיכון
מתאף. לו שנזל הסמארק

 של הדיכוי שילטון שנות שש לאחר
 במוסקבה, שלמד סאקרפאקו, הצ׳יף
 הנחשלים האיים בלולו־בלולו איי הפכו

 הווענטיליים האיים בשרשרת ביותר
בכלל. ועד

הגיע
עולה

 הגיע מווינה אל־על של 427 בטיסה
אחד. עולה אמש

״ ה ג ה . : ע י ד ו מ
 פנסי את להדליק מתבקש הרכב בעלי ציבור

 התייקרות על כמחאה היום בשעות המכוניות
וחלקי־החילוף הרכב

 מכוניות פנסי להדליק משגת ידם שאין אזרחים
מרגרינה! שידליקו —


