
 לביקורת מאזין המדינה מבקר
הבא" ..העולם של הספרים

 חומר ונותן פוגע משמיץ. כטוניק
 ומחוץ. מבית המדינה אויבי בידי

 את מימן מי לחקור מאוד מומלץ
 הנלוז. הספר הוצאת

לגנוז. אחת: ובמילה
בחדר״המיון מתפרעים פגים

 החשודים שלושת
 המונית נהג ברצח

הערבי:
 היחידה הדרך ״זו

כירו לנו שהיתה
 להגיע שלמי□

 בחוף־הים לרחצה
ר לפיקניק ולצאת

תל־אב<ב־<פו ע<ר<ת
 בתל־אביב, החונה רכב גניבות מיקרי רבו לאחרונה

 העירייה הכנסות ניכרת בצורה פחתו מכך וכתוצאה
 זה בנגע להילחם כדי חוקית. לא חנייה על מקנסות
 בסנדלי רכב נעילת להפעיל העירייה החליטה

״דנוור״.
 פקח על־ידי גלגליו יינעלו אסור במקום שיחנה רכב כל

גניבתו. תימנע וכך העירייה, מטעם
 אחריותו על זאת עושה - מותר במקום שיחצה מי כל
בלבד! שלו

יעקב של אמו אמרה - פוליטיקה!׳׳ ״הכל

 הפשרה אץ
 ב?זס<ם

מצו״ם עם

 בבתי־החו־ המתמשכים העיצומים
 והשתול־ למהומות אמש גרמו לים

 בבית־חוליס מאושפזים של לויות
בקריה. ליולדות
 הבא, העולם כתב של עיניו לנגד
 מחוה נתגלה למחלקת־הפגים, שהגיע
 בציד- להכיר שסירבו הפגים, מווויע.

 באינקובטו־ השתוללו העיצומים, קת
 על ומשתינים מחרבנים שהם תוך דים

 כמו חד־פעמי, ציוד בחלקו יקר, ציוד
 רכוש וברובו חיתולי־נייר, למשל
 הפגים למדינת־ישראל. השייך ציבורי

 וחלקם רסן, כל איבדו המשולהבים
מתקדמים. חשיפה במצבי נמצא

להסתדהת בבחירות כישלונו אחו׳ שמאי,

/7׳7/7ב ת
שתיתווית

למערכת
״הק את להבין אולי ניתן
 ה־ של בדרכו הנערמים שיים״

 בהעתקת האמריקאי מימשל
לירו מתל״אביב השגרירות

האמ על זאת, עם יחד שלים.
 לעצמם, ולשנן לחוור ריקאים

יח לה שחוברה עיר שירושלים,
 בירתה ותהיה הינה, היתה, דיו,

 ואי־הכרה ישראל, של הנצחית
היח את מעבירה רק זו בעובדה

המעצמות. שתי ביו סים
 לשילטון, המערך עלה מאז

 האמריקאי הזילזול והולך גובר
 וללא הלאומיים, בריגשותינו

 קבר״ מצד וגאה נאותה תגובה
ניט־המדינה.

 פעולת- שפסקה בכך רי לא
 והנה זה, בנושא בסנאט החקיקה

 נוספת, מהלומה עלינו ניחתה
 נושאת־המטו־ ומבזה. משפילה

 מכל יותר המסמלת נימיץ, סיס
ידי של המוסרית עוצמתה את

בשבוע הגיעה לים, מעבר דתנו

 בנמל... ועגנה לישראל שעבר
כאי מחשה, וממשלתנו חיפה!

הדבר: בנפשנו לא לו
 בשבוע דווקא — זה וכל

ירושלים! יום חל שבו
 אחד, כאיש כולנו נקום כן על
 תעגון בקול: ונקרא קומה נזקוף
ומייד! בירושלים! נימיץ

 גאה ישראל
, (לשעבר \¥0(

 הבוחרים רוב היו ״אלמלא
 ״היה האם, הוסיפה מערכניקים,״

 — עובדה מוחץ. ברוב זוכה בני
 לקביעת המוקדמות, בבחירות
 חרות, במרכז שנערכו המועמד,

קושי. כל ללא זכה
 פוליטיים ששיקולים ״חבל

הדמו ההליך את שיבשו צרים
קרטי.״

 הגבחת
על נוספות
יהודים יציאת

 דרשה ברוסיה יהודים מישלחת
 אנדרי הסובייטי, משר־החוץ

 מזכיר אצל יפעל כי גרומיקו,
 שולץ, ג׳ורג׳ האמריקאי, המדינה

 מדינת־ קברניטי אצל שישתדל
 יהודי־ של ביציאה להקל ישראל
לפעי הגיעו לאחרונה ישראל.

מקרובי ידיעות במוסקבה לים
 ממשלת־ כוונת על בישראל הם

 היהודים עם להחמיר ישראל
 על־ידי זו מארץ לצאת הרוצים
 דולר ל־ססג נסיעות מם העלאת
רובל). 258 (בערך

הבחירות לאחר שמאי יעקב

 על-ידי נעצרו יוטה, ובשק בחבל קשות שהתעללו חיילים, ושמונה סגן
לדין. בקרוב ויועמדו הצבאית, המישטרה

 סיפור מובא ).14.5.85(אחרונות בידיעות שמתואר כפי בכתב־האישום,
 את כפתו צבאי; שוטר לכדו התישעה והשק. החבל כנגד מחריד התעללות

רחם. ללא בשק, בו, וחבטו התמים לשק הכניסוהו ורגליו, ידיו
 נטפלו חייליו ושמונת הקצין השק. של עינויו מסכת תמה לא בזאת

 אותו וכרכו החבל את חטפו הם בפרדס. במיקרה שעבר התמים, לחבל
 אחד על האומלל השק את לתלות וניסו החבול היוטה לשק מסביב

עצפי-העץ. נשברו ולא אסון נמנע בנס ורק מעצי״ההדר,
 שנים כמה לפני בחבלים. התעללות של הראשון המיקרה אינו זהו
 צבאי, קומנדקר של האחורי פגושו סביב חבל שכרך סמל־מחלקה, נתפס
 ועל-מנת בכך הסתפק לא הסמל רבים. קילומטרים לאורך אותו וגרר

יחקור. צה״ל טירון. השני, מצירו לו, קשר החבל, יסורי את להגביר

מנמרדוח
טוניק 1 ער המדינה;

 טוניק(תוך מר •טל השני סיפרו
עמו 1254( גדול ספר הוא שנה)
 ובעיקר עבה) בריבה 1 קשה דים).

 על וחוזר שב טוניק הסופר מאכזב.
 כרי עד הראשון, מסיפרו מוטיבים
הפר למשל. כך טורדני. שיעמום

 וב־ של״ג במילחמת הרניס קים
 מניות־הבג־ במפולת או לקהיר״

 לפופוליזם הרבה בתאוותו קיס.
 קוראיו, קהל על ולהתחבבות זול
 כליאת־ מלתאר טוניק נרתע לא

 על־ידי חפים אזרהיס של שווא
 שמקומם תיאורים המישטרה,
 בספר ולא הצהובה, בעיתונות

שכזה, מכובד
 כי על נמרצות מוחה טוניק מר
 ברצינות נלקח לא הראשון סיפרו

 גיחוך, כרי עד להתעקש, וממשיר
 שיתייחסו מזה. למעלה לא אס

שאדם חבל רציני. סופר כאל אליו

המייסדים
עולם לדראון

 אותו. לשחרר החליטו עכשיו
 פשעיי. על לו מחלו עכשיו

 מביתו ייצא לא ני ציוו נבון,
לעסוק עליו אסרו

בפוליטיקה.
אגל...

 שבחנו! האומנם
 זיכרוננו! בנו בגד האומנם

 שנזכור: כדאי
 המדינה! בביטחון פגע הוא
 וכאב. שכול הביא הוא

ואדיב תמים איש תאמרו
הוא

 שולל שהילד תאמרו
 אחרים על-ידי

שהוכה נכונה, ראה שלא
בסנוורים.

 מדדנו! סר באמת האם אך
 עקרונותיו! את זנח האם

 מישנה. היה שיחתרו
מלא: בפה ונדרוש נקום ולבן

 לריצוי בגין יוחזר
 שלו האחרון השליש

בראש־ממשלה!

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכס שרכים • בלבד!) (דוגמה • 2 מס׳ גליון

נויכתבים

בחבל התעללות בפושת השווים נעצרו

הק את לחזק ישראל מאמצי
 מצריים עם התרבותיים שרים
 חיוביות בתגובות זוכים אינם
 הבינום את גם המצרי. בצד

 החודש שיערך ליידיש, העולמי
 15מ־ מישלחות ישתתפו ובו

המצרים. יחרימו — מדינות

במרפז
הגליו

בתו מכחישה ישראל
 מתגי״הש־ שהגיעו קף

 ומובנה - גרעיניים הייה
 רגע בבל אותם להחזיר

שתידרש.

 באוצר רצון שביעות
ש -19.47־ אפריל ממדד

 ביותר הנמוך המדד הוא
השנה. זה לחודש

 רק לא שרון: אריק
 לוועדת- מתנגד שאיני

 הלב- למילחמת חקירה
 אפילו שאני אלא גון,

בראשה! לעמוד מובן

 דורשת חברה־קדישא
 פרץ, הרב משר־הפנים,

 בניית לאלתר להפסיק
 רמת־ בשכונת קומות רבי

 שאיכלוס מכיוון ג: אביב
 לירידה יגרום השכונה

 חלקות־ בערך דראסטית
 מציעה שהחברה הקבר,

 קונים ולבריחת למכירה,
פוטנציאליים.

 באליפות, יזכו לא אם
ירו בית״ר אוהדי ייצאו
להש לברדפורד שלים

 איצ־ בשריפת תלמות
טדיונים.


