
מכחכים
בחירות מיחזור

הפתקים! את מייד לאסוף
 רבות טונות הדפיסה המרכזית ועדת־הבחירות

 שימוש. בהם אין כבר שהיום פיתקי־הצבעה, של
 הבאות לבחירות ער שהרי עוד. יהיה לא וגם

 ואז יתפלגו. או שמן. את ישנו בוודאי המיפלגות
מיושן. יצהיב הנייר ובכלל. — ייעלמו

 את מייד לאסוף היא למישרד־האוצר הצעתי
 להשתמש ניתן מיחזור. לשם פיתקי־ההצבעה, כל

 האינפלאציוניים, השטרות לייצור ביעילות בהם
להדפיס. תמשיך בוודאי החדשה שהממשלה

תל־אביב צרפתי, גילה

גנטית הנדסה
 מועמדים לרעה מפלים בטכניון
ערבים.
 שחיילים החליטה, הטכניון של ועדת־הקבע

 בבחינות עדיפות יקבלו משוחררים וחיילות
 שש יקבל חייל כל למוסד. בכניסה הקונקורס

האפשריות. המאה מתוך נוספות, נקודות
 נשואות בנשים בנכים, פוגעת הזו האפליה

 ערבים. בסטודנטים בעיקר אבל חדשים. ובעולים
 שמחלקות תהיה. ודאית הכמעט התוצאה

 סגורות יהיו קשה. בהן שהתחרות מסויימות,
ערבים. לפני לחלוטין

 לכך, לגרום יכולה הזו המוזרה התקנה
 מועמדים לטובת יידחו מסויימים שמועמדים

ברורות. גנטיות מסיבות מוכשרים. פחות
 צורך יש טוב מהנדס להיות שכדי ידעתי לא

נכונים. גנטיים בנתונים
רמת־גן שיראזי, ציפי

המחר חדשות
 לידינו העבירה
ישראלי בעיתון

 הזריזה הקוראה
 שתפורסם ידיעה

:1984 באוקטובר
 רויטרס). וסוכנות באוקטובר 14 סיסקיי,

 עם ישראל־סיסקיי, ביחסי הרעה חלה לאחרונה
 יורם לשעבר השר של ניסיון־חטיפה גילוי

 בראש הבחירות. אחרי שם שהשתקע ארידור,
 ניגריים, שכירי־חרב שלושה עמדו החוטפים צוות 4

ך :  היתה בפרטוריה ישראל נציגות שגם חשד יש ^
מעורבת. ן
 אך החטיפה, לנסיון קשר כל הכחישה ישראל 1

 של הכלכליים מחדליו כי זו בהזדמנות טענה
כלכלת־ישראל. על אסון המיטו לשעבר השר

 על־ידי המיבצע מומן מבוססת, שמועה לפי
 להם חייבת שישראל במערב, פינאנסיים מוסדות
 בפירעון לעמוד ומתקשה ניכרים סכומים

חובותיה.
 זו ואווירה לניגריה, האהדה גברה בישראל

כמובן. ישראל, של מצידה היחסים, לחידוש נוחה
 המלביה״ד

תיקווה פתח בירמן, צילה
• • •

ניגריה בנוסח מרק
ושלי״ שלומיאל בין ההבדל מה

מאזלן
 קבוע קו־אופי כבר הפכה — השלומיאליות

 פורצת ימים כמה בכל העולם. עם ביחסינו
 יותר, עוד שמנו את המכפישה חדשה, שערוריה
העמים. בין מעמדנו את יותר עוד המדרדרת

 שלומיאלית היא הניגרי פרשת־הקשר אך
 ממש ישראל נהגה זה בעניין מהרגיל. יותר

 בריא בצבר כידוע. (השלומיאל כשלימאזל.
 מיכנסיך, על המרק את תמיד שופך ושורשי.

שלו). מיכנסיו על אותו שופך השלימאזל
 קשר מכל להתנער ישראל שהזדרזה אחרי
 כי ברבים הכריזה הכושלת, החטיפה לפרשת

 בשירות צורה בשום פעלו לא החוטפים
 גל־אהדה עורר כולו שהעניין התברר מוסדותיה,

בניגריה. לישראל תקדים חסר
 הישראלים רק זו מאהדה ייהנו עכשיו

 הזה הנדיר הסיכוי את אפילו בלונדון.
ממשלת־ישראל. החמיצה אהדה
 בזהירות המרק את לאסוף !שר

לצלחת? אותו ?להחזיר
\א׳ ל חיפה סבינו, יעקב ל

יתברך, השם
פרס ושימשן השטחים בעיית

1^  הכבושים מהשטחים לסגת למה ^
עלינו! שילחצו לחכות אפשר מרצון!

 גדול חלק ואו ושומרון יהודה את למסור כדי
 פרס שימעון מנפנפים לערבים, האלה) מהשטחים

 מיליון 1,3כ־ הדמוגרפית, בבעיה גם והמערך
)4 בעמוד (המשך הערבים.

הקדסי!האתרי: השער כתבות

 תוצאות שר הארוך הלילה
 דבר, של בסופו שהביא הבחירות.

 סבתינת תיקו לתוצאת כסעט
הסי צוותות הנונושלה. הרכבת

 וסאוע־ לפני הזה׳ של.העולם קור
 שעה המפלגות מרכזי קלעי רי

.ה־ ממית. שחנוך
הלאומי׳, משנע

 מספרים נידב
ויורדים. עולים

דל
של

ןןךוק
 הפוליטיים, ההיים את אוהבת לא היא
 להיות שמחה -אני בן.—אריק את אבל
 ״אילו שרון. לילי אומרת אריק,״ •טל לילי

 מן חיי את לבחור יכולתי
 בוחרת הייתי ההתחלה,

אחריו. ללפת •טוב

זיהוי מחוסר זיכוי
 הרצל של זיהויו לרצח. במניע היה די לא

 שהביא הוא בספק. מוטל שהיה אביטן,
 ניצן, רוני ברצח מהאשמה לזיכויו לבסוף

רמלה. של בית־המעצר מנהל
£ י £  ב־ אביטן הורשע זאת, לעומת {

אור. בקרן השומר וברצח שור

סם במקום אונס
ת ריטה  נני מהנערים ביקשה 17ה* ג

 לה שישיגו 18ה״
 הם אבל - חאשיש
 קל טרף שהיא הבחינו

אותה. לאנוס והחליטו
0

עוב

 פי על נעשות הן
 הוא ומחירו המנה

 דולארים במאות
 הרוצות הנשים אך

 מוכנות להראות
ת לשלם  המחיר א
הערב. שימלת עבור

€>

בתשובה העולים
 לחבריה קוראת הביתה!״ ״תחזרו

 אחרי לארץ ששבה לוגאשי, מרים
 ומספרת בארצות־הברית, שנים 10

 וכמה פה טוב כמה שם, רע כמה
 קיבלה בדיוק כסף

£ 7  ממישרד־הקליטה.כת־ 1
בסידרה. ראשונה בה

נאנק
במיקצב

תמרי, אדל החיילת
 אג״ם קצין פקידת

 הקרחת על מוותרת אינה ברמת־הגולן,
 במדי לבושה כשהיא גם שלה הפאנקיסטית

 לי להגיר ״אי־אפשר צה״ל. י■ י
 ״אני מתפארת, היא כלום,״

חוק.״ שום על עוברת לא

רפסוז עירום במי
ת ט שופ ה ה דנ ן ע טיי ש קנ  על גזרה ב

שם  כך על וכעסה אחד שקל של קנס הנא
ת שגזלו מנו א  של היקר ז

שסט ת־המי  עבירה בגלל בי
ה שאין ר עניין ב  — לציבו

ם הופעה ת. בעירו ס פ ר מי ב

ופיצוחים פוליטיקה
 וצפו, בבורסה הבוחרים ישבו הפעם

 תשדירי בתחרות פיצוחים, אגב
היש הבוחר המיפלגות. של התעמולה

 מהותי הבדל בעצם אין — קלט ראלי
 הגדולים הגושים שני בין

 לצאת טעם היה לא ולכן
©השלווה. ומן הכורסה מן

המהפיכה מסיבת
 במלון ראשון ביום שנערכה במסיבה

 המצרי המהפיכה יום לרגל ■דיפלומט״
 המיפלגות נציגי הופיעו

 על כשחיוכים היריבות
 השלישיה רק פניהם. ^

נעדרה. הליכוד של הפותחת
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