
מכחבים
שנמנעה הנקמה

בניקרא* העם את הצילו הדרוזים
גווה.

 מלבנון הסתלקו האמריקאיים שהנחתים טוב
 כדי תוך משם נופנפו ולא אמריקאית, ביוזמה

 ואינה יותר, קטנה שלהם ההשפלה כך קרב.
מיידי. תיקון מצריכה

 בכפפות במארינס שנהגו והשיעים, הדרוזים
 אמריקה לעמי חשוב שירות עשו משי, של

 היה האמריקאים, את השפילו אילו המרכזית:
 ובשב־ בניגראגווה מייד מתנקם הקאובוי הנשיא
גבעתיים ברוטמן, אבי •נותיה

^ • • •
שבת י^נונג

תבורי. לדג הכבוד כל
 שהתחילה — חור ממש — הנידחת העיירה

 יכולה בארץ, הדתית הכפיה נגד במאבק להוביל
והפחדגיות. הגדולות לאחיותיה לתת,דוגמה

 מאיומי נבהל שלא תבורי, לרב הכבוד כל
 לתושבי גורם הוא ליבו באומץ השחורה. המאגיה

אמיתי. עונג־שבת עירו
באר־שבע שטיין, יפה

• • •
דרדס־די^

השכל. את לנו דירדסו
 שוב הזאת המדינה איר לראות כבר נמאס

 מיובאת. שטות אחרי הנוהר לעדר הופכת ושוב
 הישראלים אז לדאלאס, חאלאס עשו סוף־סוף

דרדסמניאקים. הפכו
השכלז את לנו לדרדס די

תל-אביב יפה, ענת
 למיניהם והאינטליגנטים , המרובעים שכל
 לא לנו — הדרדסים על להתלונן ימשיכו
 דרדבגד דרדאוכל, אוהבים אנחנו איכפת.

ודרדכיף.
 הדבר הם האלה והנחמדים הקטנים היצורים

שלנו! המזופתים בדרדחיים לנו שקרה נחמד הכי
פתח־תיקווה דרדסי, יופי .

• • • י"־
ברד של המאזנים
 לניכסי כצנלסון ברל דאג האם

 או )15.2.84 הזה" (״העולם הפועלים
הפועליסז מיפלגות לניכסי

כל־ לא אבל כלכליות, בחקירות חזקים אתם
 כי כתבתם וגילגוליה. מפא״י של בהיסטוריה כך

 יחזרו בנק־הפועלים שניכסי קיווה כצנלסון ברל
עצמם. הפועלים לכיסי

 הדבר קומוניסט? היה הוא מה, השתגעתם?
 שיהיו — הדמוגרפי המאזן היה ברל את שעניין
 — הפוליטי והמאזן — יהודים הרבה בארץ

 מיפלגות של למישמעתן יסורו האלה שהיהודים
 כמובן, נועד, הוא ובנק־הפועליסי הפועלים!

המיפלגה. את לשרת
תל־אביב שפר, יוסי

• • •

חד־סיטריים מחשבים
הבנק  דדן לתשלום קבע הוראת

לבעליה! נזק גורמת
 הגז חברת על״ידי נתבקשתי כשנה לפני
 הוסבר בקביעות. חובותיי לשלם לבנק להורות

 הלכתי לתומי ואני ונוח, מקל עדיף, שזה לי,
 הוראת״קבע לבנק וחתמתי ההסברים אחר שולל

חשבונות״הגז. כל של אוטומטי לתשלום
 בחשבונם, טעות מצאתי ביותר מיקרי באופן

 לשאלותיי נוספת. גסה טעות חודשיים וכעבור
 השיבו תפוס), היום מרבית (שהוא בטלפון

 אישי. ובאופן במישרד רק נעשים שבירורים
 מעבודתי לבטל עליי שהיה דבר, של פירושו
 למישרדם, להופיע כדי היום מחצית ולבזבז

 המעוות. את ולתקן לברר לתורי, להמתין
 השגורה אוטומטית תשובה היא טעה״ ״המחשב

 מודע שאינו הקטן, והאזרח הגז. פקידי כל בפי
 את פעם מדי לבדוק טורח אינו או .לכך

 מחדל של הישיר הקורבן הינו — חשבונות־הגז
המחשב.
 טועה אינו לעולם מחשב אותו מדוע אגב,

 תל־אביב בר־זאב, אליהו נכיוווההפור?
• • •

 - לא ואם תרצו אם
אגדה אלא זו היתה לא

 הזה" (״העולם בנופים ושיברו חלום
)4 בעמוד (המשך ).22.2.84

זאתי עשה הוא מדוע
 יעקב עם שיחותיו תוכן את מגלה אבנרי אורי

 האיש את ואורותיו, צלליו על ומתאר, לוינסון
בהלם. המדינה את השבוע היכתה שהתאבדותו

הסודי הדרח
 לוינסון. יעקב נגד החקירה פרטי על השבוע דובר הרבה

 הם מה על מושג היה לא הדוברים לרוב
 את לראשונה בזה מגיש הזה העולם מקשקשים.

1 1 כלשונו. רוטמן־סיוון, של המלא. הסודי הדרת 1

ע
נולד

שיפר■ שימעון
ש? המדעי הכתב

 הנחשב המילחמה, על ספר ומהבר ישראל קול
 עבודתו שיטות את מגלה ,1 מספר בסקופר
החד שמאחרי סיפורים ומספר
 נולדים גדולים ״סקופים שות:

 טימטום מתיך או במיקרה
אומר. הוא מדליף,־ של

נ1סק

עיתונאים קבוצת
 דהשתדס שמות

דע מיבדגת עו
 המערך עם הספם יש נכסים, יש תומכים, יש הרדומה, המיסלגה העצמאיים, לליברלים

 ציבורי ודימוי חדשים חברים די, לה המדים בכנסת. ריאליים למקומות וין!!
 תמורת וחבריו, גולן מתי העיתונאי לה לבסק מובנים החס- את רענן.
הבאה. לכנסת בבחירות ברשימה 1 מס׳ מידם הפעוטה: המישאלה מילוי

יהודי־נוצרי חומייניזם
 לניאו־פאשיסטים שחברו אמריקאיים, גזענים

 מאודם בכל השונאים יהודים מממנים צרפתיים,
 בין המוזר הקשר על - גויים

^ ^  ובין אדמות עלי ישוע נציגי ^1^
בסיד־ נוסף בפרק יהודיים, קנאים

בישראל. ניאו־פאשיזם על רה

מהקו! לרדת
 לנשיא המישטרה פנתה בן־גל גיל בחקירת

 בבקשת המחוזי בית־המישפט של התורן
 צו־ציתות על חתם השופט צו־ציתות. אישור

 שסתר מה בארץ״, טלפון ״לכל
ן4• חוק־האזנת־סתר. את למעשה .  ̂

התיקשורת. פרטיות על המגן

הבלונדית קורבן
 לי שתנקה רציתי אותה, להשביב רציתי ״לא
 שסומם גביש, יוסף אומר הדירה," את

 שגנבה כלפון שרה על״ידי
 ״אילו וכסף. חפצים ממנו

 נותן הייתי מבקשת, היתה
הקורבן. אומר כסף," לה

המסעים: המדורים

3 מיכתבים
5 ירך קורא
6 תשקיץ
7 במדינה

19 אנשים
21 בלונים

 25 הכהן ודויד בסטיאן גרט - אייטי יומן
אהרון חדד, יחזקאלאומרים- הם מה

אורן. אברהם גולן יצחק פאפו,
26 גוריון וישראל קוטלוביץ רפאל ו

29 ובריטניה איטליה - קטן עולם
30 שידוד
31 ובירדן בישראל - ׳שידורים תמליץ

3ד זה וגם זה

 תהיינה שהן .רצוי
 טיפוסים ,15-14 בנות

 הוא ילדודסכסית,־ של
 וק אם עליהן. אומר

 הן בעיניו, חן מוצאות
 בבל להרוויח עשויות

 — הוא דולר. 400 פעם
 מנחם האופנה צלם
 הדוגמניות — והן עוז

היפות
שהוא
מגלה

ומטפח.

במלאבס שאבעס
 אמרו הזו,־ הרדומה כעיר מעניין להיות ״מתחיל
 היה שכליל־שבת אחרי בסתדדתיקווה, השבוע
 באם־המושבות היכל הולנוע
 חילונים בין המאבק לזירת

ל דתית כפיה בין ודתיים,
הפרט. זכויות על שמירה

והמלווים הנהן
 בבנימינה, השבוע שנערכה הכהן, דויד בהלוויית
 המנהיגים העבודה. תנועת של דורות כמה השתתפו

החילו המיפלגות של החילוניים
 הקפידו הגילים, כל בני ניות,

הדתי. בטקס ראשם לכסות

השדים כל
מ מעץ, שדים - העולם רחבי מכל שדים

מ - וממתכת מגבס אבן,
עורן־ של דירתו את מלאים

 את המגדיר חדש, עולה דין
שדומאניה. בשם תחביבו

מדגדגת פוקס מרים - ישראל לילית
38 דותן דודו את

אלדן, אנדד - נייר של נמר
40 לאור ואיציק קולמן דויד

46 בצד חוק
48 ראווה חלון

50 מוסיקה
52 העולם כל על מרחלת רחל

56 תשבץ
57 והשקל אתה

63 דגים מזל - הורוסקופ
64 תמרורים

64 הווי
65 ספורט

שהיה העולם היה זה
66 שגה 25 לפני השבוע -

אלמונית עוד לא
 זאת ובכל שחקנית דוגמנית, יפהפיה,

 עתה, קנר. איריס כה עד היתה - אלמונית
 בדבש אורי של סירטו צאת לקראת

 איריס תצא הסורגים, מאחרי
 ותאפשר האלמוניות מן

 מאחרי אם לשפוט לקהל
כישרון. גם יש היופי


