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□ מכחכי
)10 מעמוד (המשך

 השיר, של שהמנגינה מבין סיקלית,
 יכולה לא הורא־פטריוטית, שהיא
הב אלמגור דן חתונה. שיר להיות

 בהזדמנות להודיע בכתב, לי טיח
 לו העברתי הטעות. על הראשונה

 עברו מאז ברוסית. השיר כל את
 נעים לא וכנראה שנים שלוש־ארבע

 הוא• שגם להודות אלמגור לדן
 מקווה אני לפעמים. לטעות עלול

 להודות חושש לא אבנרי שאורי
 הידיעה את שאב ואולי בטעות,

אלמגור. מדן השיר על
לוד ר, נובל ק יוסף

<• הממונה הוא ומי
 פירסום על רוגז קורא

 של חסרת־הפרצוף דמותו
ב השב״ב, על הממונה

 ״העולם של הקידמי שער
).2241( הזה״

 מיהו יודעים שאתם או או. או,
יודעים. שאינכם או השב״כ, ראש

 האירועים את שתפענחו שבוע מדי
הטריים.
פתח־תיקווה כנימיני, כי מר!

 פירסוס מתחזים. ולא יודעים 9
 שירות־ על הממונה של וזהותו שמו

החוק. פי על אסור הכללי הביטחון
• • •

ד ןופ7ם ־1111 דודו ש
 לשלוח בגין החליט האם

ן לפולין כוחות״צבא
 שבידי מבוססת שמועה הגעתני

 בגין מנחם :חדש סקופ הלוי דודו
 לפולין, כוחות־צבא לשלוח עומד

להת שם לשילטונות לעזור כדי
 הפורצים השביתות גלי על גבר
סכר. כל

 הנ״ל המרעישה לידיעה כסייפא
 גם הוגנב הג״ל הסקופ כי לי נודע

 מספיקה) אינה אחת (אוזן לאוזניו
 שבריר ולאחר ראש־ממשלתנו, של
הת הסקופ עיכול של שנייה של

ודמ בצווחות־גיל, בגין מר פרץ
זע ויזעק הגאים פניו שטפו עות
אלו יש :ומאושרת גדולה קה

כמו (בהתכוונו, נ אלוהים יש הים׳
של שמבאר כפי הלוי, לדודו בן,
הנקדימוני.) מה

 במטותא נא אמרו יקרים יהודים
 דודו של זה 3 מם׳ סקופ גם :מכם
פרחו עורבא הוא הלוי

רמת־גו שחר, יוסי

צ)241( הזה״ ״העולם
טריים אירועים

 על־ידי ביודעים, להתחזות אבל
 ועד חסרת־הפרצוף, דמותו פירסום
 כלפי הוגן זה אין הגליון, בשער

המצפים כמוני, נאמנים קוראים

ת: הידו ש! ו א
 טכסי של הקלעים מאחרי
 וסג- המים מלכת בחירת
הזה״ (״העולם נותיה
2421.(

 צלם של תשומת־ליבו את הערתי
המוע שאחת לעובדה, הזה העולם
 ניצבה לוהט, יופי בעל מדות׳

 שריפות. לכיבוי מיתקן ליד במיקרה
 עליה ועט הקשר את הבין הוא

 את מצאתי לא משום־מה לצלמה.
ה האם שלכם. בכתבות התמונה

 ״,־ על-ריק, וצילם עלי עבד צלם
 י בעיניכם חן מצא לא שהתמונה

 רמוז-גן אלפו־ין, יואל
 בעינינו חן מצאה התמונה ס

 סגנית חן, אודלי !איו ועוד —
ה ליד מלכת־המיס, של ראשונה

תצלום. ראה — ״אש״ שלט

1 1 1 1 1  # /

ת כו רו ע  מקצועיות ת
 □ עסקי לאוש■

בפאר■!
■.-.*־י־.־׳ *זג :־.;-4

חב השנה מציעה פריז ת מיגוון'ר כו תערו מיים מקצועיים וירידים י של'  בינלאו
ת כך ומגוונים, שונים בנושאים  מוצרים להכיר האפשרות היבואן, בידך ניתנ

ת ולקבל חדשים כנויו  והצגת חדשים שווקים ופיתוח הכרת וליצואן, חדשות סו
ת. בתערוכות מוצרים מיו בינלאו

ה מיעדי אחד כיום, היא פריז ס טי ה באירופה הזולים ה ממנ ת להגיע תוכל ו קלו  ב
ם ליעדים גם ת לרשותך הצורך. במידת אירופה ברחבי אחרי סו ת הנופש טי  המוזלו
ת או ואל-על פרנס אייר של סו ת טי לפריז קבוצתיו

ושוב). (הלוך ל״י 26,416.—ב החל במחיר
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