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במדינה ביותר החי העיתון .

סצי פז אלכס שרכים • 36 מס׳ גליון לזפו ו

שח יחקור ״אמנסט■ היעלמם בנו
ה״טלתוום״ מתורמי אלו 12 של

 על שהודיעו ישראלים, אלף 12
ב נעלמו לטלתרום, לתרום נכונות

 מבלי הפירעון, ביום מיסתורי אופן
סימן־חיים. כל להותיר
 שנעלמים הראשונה הפעם זו אין
 אותם בלעה כאילו ישראליים, אלפי

 מיבצע אחרי היה גם כך האדמה.
של״ג. ומיבצע שירותרום ליביתרום,
ב אותו שראיתי אחרונה ״בפעם
 ומאז דולר, 1000 הבטיח הוא טלוויזיה

 בעילום־שס העיד עיקבותיו,׳׳ נעלמו
 לפני לוטרשטיין (״מתי״) מתיתיהו

 כשהוא אמנסטי, של ועדת״החוקרים
 הקבלן דודו בריחת את מרות מבכה

פרוטה. לו להותיר בלי לאמריקה,

 כי למערכת דווח האחרון ברגע
 נמצאים הנעדרים אלף 12ש־ יתכן

 של הפסול במחנה ושלמים בריאים
לוי. דויד

 צבע אותם, מצא ה״טלתרום". מתורמי חלק מסתתרים שלפניך בתמונה
הרוחות. לכל ושלח טיבעיים בצבעים אותם

נחברננסת: לשות דא שביקש חבו,,אגד
!,,הבא ״העולם נתב שערי! הנהג י1א

 הבא״ .,השלם פירסם שעבר בשסע
 שכתב העיתונאי שם ציו! ללא כתבה
 התפרסמו החשודים שמות ★ אותה

 עיתונאים של שלם ציבור ★ במלואם
 הכתבה ★ הכתבה בכתיבת הוחשד
ם עצמה ס ר ו פ ע ת ו הבא. בשב
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הבא־ ל״העולם מיוחדת רדיו תמונת

 בקרב חרדה
 המסוקים טייסי

השישי בצי
 הסהר־הארום של צוותי־הצלה

 בטריפולי לכוננות־חירום נכנסו
 בדריכו,ת מצפים הצוותים שבלוב.

 נגד אמריקאית לפעולת־תגמול
ב באיראן, הנסיון ולאור לוב,

 צופים ובמיפרץ־החזירים, גרנדה
אי לרעת עצמם ירסקו שהנחתים

 הקולונל סהרה. במידבר שם
 להיות יוכל שלא הודיע קד׳אפי
 שית־ מסוקים של לגורלם אחראי
לוב. לגבולות מחוץ רסקו

 דיווח לא ידע,
ונעצר למישטרה

 בטכניון למתמטיקה פרופסור
 שלחוק־ אחרי יום, 15ל־ נעצר

 לפרופסור כי התברר רי־המישטרה
 מיש־ בפיתרון רבים פרטים ידועים
 אין שלחוקרים אלגבראיות, וואות

מושג. כל עליהם

מיבתבים
דמערבת

1הות<ר!? ן3
כאי התפרסם העיתונים בכל

להש בלי לתו״ל, ברח בעלי לו
 עלילה זוהי מאחוריו. כלום איר

 מאחוריו הותיר הוא זדונית!
 מ־ ויותר ילדים שלושה אשה.

חובות. דולר מיליון 1.5
 רעננה חוביצקי, ר.

• • •
ובוכים מוצצים

 את לסתום הזמן הגיע באמת
 בעיקבות הנה. לעיתונות, הפה

 שהייתו על העיתונות ביקורת
 ב־ שריר השר של הממושכת

מוצ ומאז לארץ, השר חזר חו״ל,
במחאו אמצעי־התיקשורת פים
הקולניות. תיו

״מוצ מייבב: הוא בידיעות
דמי!" את צים

 ״יונקים בוכה: הוא למעריב
דמי!" את

״סוח מתוודה; הוא בהארץ
 טיפה!״ אחר טיפה דמי, את טים

 ״מלבינים הבא: בהעולם
כספי!" את ומשוררים פניי את

אחר. משהו לו עושים יום כל
באומ השר צדק אכן נמאס: די.
 רב נזק גורמת שהעיתונות רו,

דבריו. את בפרסמה — לציבור
 לאמצעי־התיק־ מציע ואני

 שר־התיירות את לשחרר שורת
 אותו ולשלוח בארץ, משהותו
 שיש. ביותר הרחוק למיזרח

בנק־הדם פיר, מ. ו.

 בתורם מחסוו
נקובת־חודים

הוסת־ של בבתי־החולים

 רופאים, די סוף־סוףז יש חולים
 לכולם, תרופות ודי אחיות די

 חמור מחסור מסתמן ברם
 שהיו רבים, חולים בתורים.
 נשלחו ניתוח, לעבור אמורים
 נמצא שלא משום הביתה
תור. עבורם

המשק להצלת החש־
ברוטו פחפסןך מציג:

נטו ודוקטור

 ונת־מישווים ועדה
 לשלוח יש קובעח:

לחו״ל! ׳שואל ילדי
 מימצאים הובאו הוועדה לפני

 תושבי שילדים כך על המעידים
 בסאטירה. הלק נוטלים ישראל

 תושבי את שלילי באור המעמידה
המדי קובעי ואת בכלל, המדינה

בפרט. ניות
 תחת חיים בישראל הילדים

ול ללע: השמה מערבת־חוקיס
הדמוקרטיה. עקרונות את קלס

 ס<ק9ת <עוראל
לעולם הס<וע את

 האנטי־ עמדתו על במחאה
 תמשיך העולם, של ישראלית

 סנקציות עליו להטיל ישראל
 את הבא בחודש גם ותצמצם
שלה. הייצוא

 תיפגע הרכה שנפשם חשש ויש
 הוד ממליצה לפיכר קשות. מכר
 ילדים יורשו לא ממחר שהחל ערה

 לחו״ל יוטסו והס הזו. בארץ לחיות
לאלתר.


