
מכחבים
אחת רגל על ציתות

 בקול- החדשות מהדורות עיתוי על
).27.11 הזה (העולם ישראל

 אבנרי. אורי על המעטה. בלשון וזה תמהני,
 ישראל עם של החיוני הצורך על כותב הוא כאשר
 כי מעיר, הוא דקות, 60ל״ אחת לחדשות, להאזין

 סימני־ הם כפייתית והתעניינות סקרנות עצבנות.
 יותר, רגוע אחר, בעם שרוצה מי עמנו, של ההיכר
לדנמרק. או לשווייץ שייסע

 אחת: רגל על הציונות כל זאת הלא אבל
 עצבני לא נורמאלי, רגוע. העמים, ככל עם שנהיה

 בדנמרק. והדנים בשווייץ השווייצי כמו ושנחיה
 פופ שלו, לכתבה אבנרי שנתן ככותרת או,

 התכוונה, שהציונות למה בדיוק זה וכדורגל.
 לא עוד אז כי התגשמותה(אם על דיברה כאשר

 בראש צעד לא עוד הכדורגל וגם פוס היה
 שלהם, מהעצבים ייצאו שהיהודים — האופנה)

 צילצולי למישמע ויירגעו בגליל פרות יירעו
בנגב. הגמלים פעמוני

באר־שבע בראון, חיים

 בארצות־הברית אומנם בעובדות. לדייק כדאי
 חדשות מהדורות המשדרות רבות רדיו תחנות יש
 המשדרות כאלה אפילו ויש האפס על שעה כל

 יומנים של זריקות (עם נון־סטופ חדשות
 מתורבתות בארצות אבל פעם). מדי וראיונות

 הבי־בי־סי אפילו למשל, אנגליה, כמו יותר,
 בשווייץ וגם שעה, כל חדשות משדר איננו

 בין שעתיים־שלוש של הפסקות יש הנורמאלית
תל־אביב גרי, ציונה למהדורה. מהדורה

 אבל שיישדרו. שעה? כל חדשות לשדר רוצים
 זה. בנושא להשתנות צריכים באמת דברים שני

 מי החוזרות. החדשות של המיקריות הוא הראשון
 דקות וחמש 6 השעה חדשות את שמחמיץ

 אירוע על מודיעים נניח, שבהן, למשל, בבוקר,
 בחוסר״ להישאר בהחלט, עלול, חריג, ביטחוני
 .9 או 8 בשעה רק החדשות את יפתח אם ידיעה,

 מיפעל־ ממש חשובה. ידיעה על חוזרים תמיד לא
הפיס.

 באותם והחגים. השבת ימי של החדשות שנית:
 קול־ משדר מראש, כוונה מתוך דומני ימים,

 ואם טובות, חדשות רק שאפשר כמה ישראל
 הפחות החדשות עם מחכים הם משהו, קורה

החג. או השבת למוצאי נעימות
נתניה סגל, סמי

קורא אתה עמוס איזה
).13.11 הזה (העולם הנביא עמוס על

 הנביא. של כפרשן גס שיפוץ עשה אבנרי
 היושר בשל אך אתיאיסט, עצמי אני אומנם

 אבנרי של הפרשנות את לעכל אין ההיסטורי,
 מצפצף אני ימינו: לשפת עמוס(״בתרגום לדיברי

 בשר־ האוכל צדיק, מעדיף אני ושבת: כשרות על
 חמס, עם המשלים שליט״א, אדמו״ר על חזיר.

ודיכוי:״). עושק
 כדי עמוס, בספר העמוד את להפוך מספיק הרי

 עמוס, אומר וכך אבנרי. של פרשנותו את להפריך
 שלושה על ה', אמר ״כה ב׳): (פרק במפורש

 מואסם על אשיבנו, לא ארבעה ועל יהודה פישעי
שמרו:" לא וחוקיו ה׳ תורת את

ירושלים לב־רן, מאיר
• • •

הצרכן להגנת 115/״0
מחירים. של כולל בציון הצורך על
 בעיקר במוצר, נתקלת אני קרובות לעיתים
 — בהערה איכס, מחירו כי מצויץ שבו במודעות,
מעיים. כולל לא — האפשר כל קטנות באותיות

 הצרכן את להוליך רוצים אין אם לדעתי,
 אחוזיו 115 על המחיר, מלוא את לציין יש שולל,

מוסף. ערך מס 15ו־<*י המוצר עלות גיססז —
תל-אביב הנדל, שושנה

• • •
עימות אץ

ליחיאל גורדון אורי בין היחסים על
).20.11 הזה (העולם לקט

 נמצא גורדון אורי כי פורסם תשקיף במדור
 את מערער לביני בינו שעימות מפני בצרות,
מעמדו.
 אורי לבין ביני עימות שום על לי ״רוע לא

 מתוך רבות, שנים מזה ביחד פועלים הננו גורדון.
 העניינים מרבית של משותפת בסיסית ראייה

עוסקים. אנו שבהם והנושאים
 ובלתי־ מרושעת ברכילות הוכשלתם כי לי צר

מבוססת.
 הציונית, העבודה תנועת לקט, יחיאל

 ירושלים
)4 בעמוד (המשך

לצרה אחים
 בגלל ל, לחו״ אחיו שני כשנמלטו

 מיבת־־הקר־ בפרשת הסתבכות
 הקבלן מהם ניער בגדה, קעות

 את גינדי אברהם
 - נעצר השבוע חוצגו.

 להפעיל כדי האם
האחים! על לחץ

למות
בפאריס

 קול איש מטר, רפי
ש בפאריס, ישראל
מ השבוע נפטר
אי האיידס, מחלת

 בבירה בדירתו רח
 מאות הצרפתית

מישראל. ידידיס
 מאות מאותם במה

 לבוא יזכרו מתארחים
בארץ? להלווייתו

ישראלי, ני ״או
יהודי!״ 1 ל>

חנוכה
 מה • במישטרה וינר אשר נחקר מדוע
 • בארץ שריר אברהם השבוע יעשה
 מני משה הנגיד ננזף מדוע

הממ תוזיל מתי • דלבאום
חנוכה. של השמן פח את שלה

 כאיש־עסקים החי הארץ יליד מסים, אלכם
 נרחב בראיון מספר בארצות־הברית, מצליח

 בתנועות פעילותו על בתל־אביב, נעוריו על
 בניו־יורק חייו על רדיקאליות, פוליטיות

 קארד גרץ לי ״אין ומכריז: יורד, להיות מבלי
 ציונים רק — אמריקאי דרכון לי ואין

 לא וגם ציוני לא ואני אותם. מבקשים
ישרא־ רק אלא — יהודי

£ ¥  ואץ ישראלי, דרכון בעל לי, ^ *
אחרת!״ נאמנות שום לי

ס
 למען עבדו היחצ״נים

 • עליו וגם - בגר מני
הפו באים, הפולנים

 שוש • באים! לנים
 לאיציק תחבה עטרי

מבטי ושניהם אבנרי,
 עלי״ • הפתעות חים

ה על הירוקים הדקל
 של תקליט

 לו־ לאה
פטין.

הקדמי: השער כתבת

בע״מ סירחון
 מהנזיפות נבהלה הישראלית הצמרת
 למצוא והחליטה האמריקאים שר הגסות
המס רפי(״רפי זה היה - לעזאזל שעיר
 וידידותו מפוליטיקה שדיחוקו איתן, ריח״)

 הדרג מוצלח. קורבן אותו עשו שרון עם
לרווחה: לנשום יכול המדיני

 השליך הוא הסירחון את
לו. הכפופים הפקידים על ס

האחורי: השער כתבת

ובחורה לתהום
 הכל את עשיתי רימיתי. מחברים. ״גנבתי

 רק ליום. הרואין מנות 12 להשיג כדי
 ריבקה אומרת ו״ לזנות ירדתי לא במזל
 המזעזע סיפורה את המגוללת זוהר.

התמו על לסמים. הידרדרותה על
 בעלה כי שגילתה אחרי נישואיה. טטות

אוב־ על הומוסקסואל. הוא
בתר. עם שלה הקשר רן

שעברה. הגמילה ייסורי ועל

מארוקאי מלך
 עיקבי, מדינאי הוא ממארוקו 2ה־ חסן
 בפיב־ שנים מזה ברורות עמדות בעל
בו לזלזל כדאי לא ערבי. הישראלי סיד

במילחמה רוקחים
 ב־ שמרדו הפרטיים הרוקחים

 רשת להקים מתארגנים ״מכבי״
 להם שתחזיר חדשה,

יר־ האם הפידיון. את
הצרכן? מכך וויה

ועשירים צעצוע
טי הטלפון  היה יכול הנייד האלחו
ת לפתור  - בקווים המחסור בעיית א
 לצעצוע אותו הופך מחירו אולם

 הזה״ ״העולם בלבד. לעשירים המיועד
ת חושף  השערוריה א
 המיכרז מאחורי אשר

סמישרד־התיקשורת. של

המרחרח רתר
חת:11 מר

 (בתמונה): רון קלרה
 הולנד בין נקרע הלב

 איטליה לבין (קמיל)
 איר • קהלו (ז׳אן

 עומר טלי התחתנה
 • אבו־גוש הכפר בן עם

 בית־ מנהל הדוקטור,
 יפה, הלל החולים
 שונא מי • מצפת והאחות

 משה, חיים הזמר דותן?•
חווי. בשם ובת־לוויה אשתו

הקטעים: המדורים
 צוחקים מזה - מיבתבים

המתנחלים
חוק - איגרת-העורן•

 המביכים המצבים
 לצלמים בעיות - תשקיף

בנמל־התעופה
 הגראפולוגים מישפט - במדינה

 הציע לא המלך - הנדון
 בו חזר לא וגם

 כעסו מה על - אנשים
 האורתודוכסים

 מסיס, אלכס עם - ראיוץ
 מצליח ואיש״עסקים ישראלי

14 בארצות־הברית
 , החוקה בין ההבדל - אישי יומן

17 האמריקאית והחוקה הסובייטית
 לי .לתש - אומרים הם מה

דחוף באופן
18 בתחתונים!־ רואה־חשבון

4

5 
8

11

12

21 שיפוצים - זה וגם זה גם
22 בוכות חיילות - ישראל לילות

27 רוקנ׳רול עם רצח - קולנוע
 פשוטי־עם - תשבץ

28 אותיות) 6(
כמעט - שידור

29 בטלוויזיה מהלומות
31 לחנוכה יקר שמן - והשקל אתה

 קטנה אצבע - דזורוסקום
33 גדולים סודות חושפת

השדרנית - קליק
34 הדיסקוטקים ובעל

 היהודי היו־ר - תמרורים
35 האציל וטייס

39 גלגלים על בנק - הווי
 מאכלים - המרחלת רחל

40 רפואיות ואהבות בולגריים
 קיצור - הבא העולם

42 באגייפט־אייר התהליך

 הכלא החיילת,
האננס ן1נסי1

א ניסה ראם שהת חיילת לאנוס אסיר ניסה האם
שלו? הכלא לשערי קרבה

 ודובר מתלוננת הנערה
הפרשה. מכחיש השרות

ם סיפנהי בדי
מוכ ציירת היתה טטוקליסקי אורוז

 שהחליפה עד אמצעים, וחסרת שרת
ה בבדי הציור בדי את

 כי גילתה אז - שמלות
לעסקים. יפה כישרון־ציור

1 -׳׳-',י ״

 בקריאה עבר מאניאק" ״מיהו חוק
 הרב סופית: החלטה * בכנסת ראשונה

 עוד ישחקו לא בורג יוסף והד״ר פרץ יצחק
 מנחם * בשבת כדורגל

■  פו־ על שמעתי לא בגין: ^ ^ |
פולארואיד! על רק לארד,

2518 הזה העולם




