
מכחכים
תודה

למערכת. ברכות
 כיצד דוגמה הם שלכם האחרונים הגילויים

 הקוראים. ציבור את לשרת צריך עיתון _
תל־אביב רון, איתי •רבה. תודה

• • •
למה ועל כסה על

 סובו הזמן את המנצלים קוראים יש
 לצרכים תשדירי־שירות משדרים
 חרוזים מחברים אחרים דחופים.

אקטואליים.
 קמה, כשהשמש מתעורר אתה

 כמה, יודע השד — שכר עוד נשחק
הימה, יורד סתם או בעבודה אתה

_______כמה!, עיוד השד — שכר עוד נשחק
 רמה״״ בבטן המועקה חולפים, הימים
 כמה׳״ יודע השד — שכר עוד נשחק

 תמה, והמשכורת כפה לשים מה אין
 כמה!, יודע השד — שכר עוד נשחק
 נמה, לא המישפחה בטלוויזיה, צופים
כמה! יודע השד — שכר עוד נשחק

 למה, חשוב לא צעקת, שכבר אחרי
 כמה!, יודע השד — שכר עוד נשחק

 שמה, פתק שים — לקלפי כשתלך אז
 למה׳״ יודע אתה — הליכוד של לא
למה! יודע אתה — הליכוד של לא

 רמת־השרון כנען, משה
4~ • • • רדיפדומאט ליידי 1בי

 לומר יודעים שלנו הדיפלומאשים
לא! לא! לא! רק:

 שפרסם בין־לאומי עולמי חידוד לי מזכיר זה
 במסגרת גארדיאו, הבריטי היומון בשעתו

 הזה ה,לא׳ על בהגיבו הראשון, בעמוד מיוחדת,
ממשלתו: שרי של

 אומרת כשליידי לדיפלומאט? ליידי בין מה
 בן אומר וכשדיפלומאט אוליי, כוונתה — לא

 כן, כוונתה אוליי אומרת כשליידי אוליי. כוונתו
 ליידי לא. כוונתו אוליי אומר וכשדיפלומאט

 לא שאומר דיפלומאט ליידי, אינה כן שאומרת 1
 ירושלים סיוון, ראובן דיפלומאט• אינו 1

• • •
שב ולא שבר ^

הבנק, עם חשבון עורך הקורא
אל: ששלח זהים מיכתבים בחמישה

תל״אביביפו; העיריה, הגביה, מחלקת .1
תל־אביב״יפו; ראל,ליש להחשמ חברת .2
תל^אביב־יפו; הארץ, .3
 המרכזי הסניף בע־מ, הפועלים בנק .4

תל־אביב״יפו;
ירושלים. הדואר, בנק .5

 את בזה מבטל אני כי להודיעכם הינני
 אשר ,3ר ,2,1ל המגיע לתשלום הוראוודהקבע

הפועלים. בנק דהיינו, — 4ל־ בזמנו נתתי
 את מעתה להפנות מתבקשים ,3,2,1

הדואר. בנק אל דרישותיהם
 הדואר לבנק דהיינו, — 5ל* בזה מורה אני

 בהתאם ,3,2,1 של דרישותיהם את לכבד —
 של הוראות־קבע לגבי המקובלים לתנאים
אלד״ מוסדות
 יבצעו בדבר הנוגעים שכל כך, על עומד אני

 בלא זה, מיכתב קבלת עם מייד זאת הוראתי את ^
בחשבונות שכן שלהם, המחשב בתנאי התחשב 1
כל כן על כסף. יהיה לא פשוט הפועלים בנק י
 את לגבות המבקש על יחול הבנק מטעם חיוב !
ממני. לו המגיע י

 בסקרנות ואיש/ה גורם שום להשאיר לא כדי
מכרסמת:

 העלאת על מחאה מתוך זאת פעולה עושה אני
 עם הזדהות ומתוך המיסחריים בבנקים העמלות

 הינו הדואר שבנק הבינלאומי, הדואר מיפעל
 בעיקבות זאת עושה אני כן ממנו. חלק

 מסובך שבהם נכסים, העברות על הפירסומים
הפועלים. בנק ^

 מטעמים ההסתדרות, חבר שאינני למרות
 הפועלים, בבנק חשבון בעבר פתחתי עקרוניים
 כי שם, חשבון לפתוח כולם לפני והמלצתי
 שיהיה מוטב בנקאי, להיות צריך שאם חשבתי,
בפועלים. — בשם? לפחות — שקשור למשהו

זו. תיקווה פסה השבוע
תל־אביב שי״ק, ישעיהו־תומא

 למפקחת זד, ממכתב תעתק שלח הקורא 0
_ ^ הבנקים■ על

צל״ש
 ולעורכו, הזה' ל״העולם נוח יישר __

יעקב פרשת פירסום על אבנרי, אורי ן
לוינטון.

 מסתובב הפרשה סיפור כי לי ידוע כעיתונאי
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

 שנה תוך דולאו אלו ו8 של השקעה להפוך איו
 חושו.,העולם השבוע דולאו? גיליון שני של לוווח
 אחד זהו פלילית. חקירה המחייב מבריק, תרגיל הזרד

 ״השלם התחיל שבחשיפתה לחשו, בפרשת השיאים
 את מאז והמזעזעת שבועיים, לפני הזה־

בישראל. והמדינית הנלנליח המערבת

 שמואל צייבר, גון - נייר של נמר
צבי לוי, ברנאר־אנרי הנגיד,

42 גולו שמאי ינאי,
45 סרטים שלושה - אישי יומן

גיינצווייג אולגה - אומרים הם מה
שמואל שליטא, מי בהן. רענן

שדה. שרגא אבידור־הכהן,
46 ראובני דורית
48 קלנוע
50 ראווה חלון
52 אנגליה ארצות־הברית ־ קטן עולם
55 חווי
55 תמרורים
64 תשבץ
68 דלי מזל - הורוסקופ
69 ססורט
סז שהיה הזה העולם היה זד,

הדובה דת
 לויינגר, משה מאחורי עמד מי

 מה בחברון? להרפתקה כשיצא
 דרוקמן! וחיים פורת חנן זוממים

 הרב של בחייו הגדולה החידה מהי
 פרק קוק! צבי״יהודה

 על בסידרה חמישי
בישראל. ניאו־פאשיזם

האנרכיה של אונה
ת בטלוויזיה ראתה פולה הארץ  א

 המככב היהודי־ערבי הצעיר ג׳וליאנו,
ש-המוטד מ כאי ה ט. ר פ ב

ה'. תופפת  זהו הקטנ
תק הטיפור מר ם של ה  א

מר. ארנה המישפחה,

פירזת של
 השבוע נשא בנאי סיתת) (אלברט חיים

 הכיבוד אביגיל. את לאשה
 מהרת על כמובן, היה,

 אל הציץ הזה העולם הסירות.
המישסחתית. לחוסה מתחת

הקבועים: המדורים
3 מיכתבים
5 יקר קורא
6 במדינה
ד אמיל! ברצח אשם מי - הנדון

11 תשקיף
18 הבאה המפולת - והשקל אתה
21 אנשים
23 בלונים
32 שידור

הרדיו שידורי - תמליין
33 ובירדן בישראל והטלוויזיה

דיטרין, מרלן - בעולם אגשיב
34 ברישניקוב מיבאיל דלון, אלן
36 ישראל לילות
38 העולם כל על מרחלת רחל
40 זה ונם זה ונם זה

האחורי: השער כתבת

שיעיטתאן
 מיני״מדינה תקום לא בדרום־לבנון

 אש״ף. של מובלעת ולא פלסטינית
 שם יקימו השיעים אלף 500

 הצבאי הפרשן משלהם. מיני־מדינה
 מנתח הזה העולם של
הביט ההשלכות את

סישראל. לגבי חוניות

אפריקאי בלוח
 הדרתד מדינת־הבובות של שר־החוץ תקף מדוע

 הזהו העולם צרות את אפריקאית
 הסיסחרי הנציג הבטיח מדוע

§ | ן ן  הישראלי לצייר עיסקת־ענק ■
זוז מהבטחה נסוג ואחר־כד

בגזוק ננט
 לספר אמויאל סהו ניאנתה לראשונה

 נפם שהזריק לוי, משה ע□ יחסיה על
 איומים כאבי□ .הרגשתי לגופה.

 הגערה, בבכי נוספרת ובגב.־ בצוואר
 משותקת נופה שמחצית

1> המזוויע. מהמעשה כתוצאה 1*ן

השק לוינסוו: נושת

ואמיד זנה
 החשוד אברשימי, יונה

 תומך־חרות רק אינו ברצח,
 ה״שי־ טיפוסי. ירושלמי

 בעופרה ־קום״
ג גם לו הוסיף

 אידיאולוגי. וון
 אמילגרינצוייגז״ל

ה היפוכו היה
המוחלט. פוליטי

 החוב איגרות
 אחרי בתור
הבנקים מניות

 המפולת מדוע מסביר תדמור מאיר
להתרחש, חייבת הבאה

זה: בגליון ועוד
רוקדת הכנסת •

1 מצולמת כתבה - 2
בחרות, מי את שונא מי •

2 ומדוע! למה 9
סמית אריק המעצב •

3 0 ומאשים מהארץ יורד
השחקנית נעלמה לאן •

5 סוהירהאני! 6
של הזקנים הצעירים •

1 העבודה מיפלגת 5
שמגר מאיר השופט •

5 5 לחיין מתחיל


