
פיקח? נבון? אינטליגנטי?
 ״העולם של המתחרה השבועון פירסם שבועות כמה לפני
 כותב, של אישי מאמר הזה", ״העולם הקרוי הבא״,

 במיספר- (:!!).אבגרי״ ״אורי שם־העט מאחורי שהסתתר
 סקד על בהסתמכו להוכיח, הכותב גיסה מצומצם שורות

 הינו שבועתנו של הממוצע הקורא כי איגוד־המפרסמים,
ובעל־הבחנה." נבון ״אינטליגנטי,

 את לראשונה וחושף זו, טענה להפריך שמח הבא" ״העולם
 - גלופה (ראה המסויים. השבועון מקוראי אחד של דמותו
_____ ).9-01-1986 מעריב

בישראל הפריות־טלפון
מלא להפריה חדשה שיטה

 והותרה בארץ פותחה כותית
 הולדת עם אלו, בימים לפירסום

המח מנאשמי אחד של בנו
 הירבה האסיר-הרוצח תרת.
ה באמצעות אשתו עם לדבר
בת שהותקן הציבורי, טלפון

 ימים־מיספר מקץ ואכן או,
ללדת. האשה הרתה

 מישרד־התיקשורת דובר
באוז הידיעה את לאשר סירב

 אכן כי אישר אולם כתבנו, ני
הקו. על רבות הפריות יש

 בגירסתו לדבוק זה אבנרי" ״אורי ימשיך עתה גם האמנם
 כך אכן ואם ופיקחים: נבונים אינטליגנטים, הם שקוראיו

 הוא מילוא רוני כי הטוען בארץ היחיד יהיה יעשה,
אינטליגנט.

 שעזר על מילוא לרוני מודה אופן, בכל הבא", ״העולם
 זדזירי־עט דלי-גוף, גברתנים באמת: הם מי לגלות לעורכיו

 אשר וביצי־כינים, מטילות״אימה נמושות אנאלפאביתים,
 עט מאחורי עצמם להחביא מצליחים הנפילי גודלם כל עם

רוני! רבה, תודה כדורי.

בי הלמו והזיכרונות
 מזועזע היה שילנסקי רב ח"כ

 שצעק הערבי ״ההמון כולו.
 הזכיר בהו״הבית ביהודים להרוג

 ניסיתי צ0ה־ בשנות איך לי
 זה במישרד־התוץ. פצצה להטמין

 הצורב. הכישלון נורא. ממש היה
 מעודד. אני הכל למרות כמובן.

משותף." רצון ולערבים לי יש

 ליפו(משמאל) בנצי פז(מימין), אלכס העט: מאחורי מסתתרים
הבא׳ בריתי,,העולם שאר וביניהם

ל יועמד בית״המישפט
 קאר־ הקמת באשמת דין
אר את שקנס בכך טל,

 הגדולים הבנקים בעת
 אלף 40 של שווה בסכום

קארטל. הקמת בעוון ש״ח

השתלת אישרה הרבנות
בשבט בט״ו בארץ בבד בהצלחה הוכתרה

 הפנימית המחלקה רופאי כאשר בדיוק, 11 בשעה בשבט, בט״ו זה יהיה
 חורשת הטלוויזיה, מצלמות לעיני ישתלו, ״טוריה״ בית־החולים של

בית־החולים. בנוי שעליה הגיבעה, צלע על כבדים
 ביקשו ואשר הרופאים, מצוקת את שראו חולים, תרמו הכבדים את
 כמחווה חיים. אנשים השתלות ביצוע לפני הדרוש האימון את להם לספק

 לחורשת בכניסה הברונזה, לוח על התורמים שמות נחרטו זו תרומה על
 כבדו." — אדם של ״רצונו האימרה: מתנוססת שעליו הכבדים,

הבא: הפיזמון את המשורר חיבר האירוע לכבוד

 שבי־ הביעו התחיה ראשימהפסים ירדו
 הלאומית מהאחדות עות־רצון
 הר־ פרשת בעיקבות שהושגה

הבית.
במיס־ רק פה מדובר ״לא

 יושב־ראש אמר משוגעים,״ פר
בוד בסיעה לא ״וגם התנועה,

לא הצליחה זו פעולתנו דת.
 המוסלמי העולם כל את חד
ישראל.״ נגד

 חמושים מחבלים שלושה
 מתל־ הרכבת את אמש חטפו 1

ש חצי אחרי לירושלים. אביב
 הקרונות בין הסתובבו שבה עה,

 ללכוד נואש בניסיון הריקים,
 את החוטפים נטשו בני־ערובה,

מהפסים. וירדו הרכבת י
 השותלים הולכים כך

 בצד כבד ביד אזמל
 אחד לכל ישתלו

בטו־בשבט בטו־בשבט

 של חסידיו בי שעשו מהפוגרום ניצל הייתי לא ההילולה, -לולא
 הבאבא של אחיינו של מחסידיו אחד הגומל בירך - הבאבא."

סאלי.
 קרובי לעבר נאמניו שירקו טיפות־הרוק על בידך הבאבא״סאלי

בקבוקים. לתוך היישר ניתך וגשם אחיינו,
 סאלי- בפרשת עד-מדינה יהיה סגן־ראש־הממשלה, לוי, דויד
הבקבוקים. וארבעים באבא

 ספר־תהילים, מהבאבא שקיבל אחרי מייד כי יעיד לוי השר
 ״פלייבוי' חוברת בזכות בנס ניצל ממנה בתאונת-דרכים, נפגע

 ספר* מקבל שמישהו אימת שכל ראיות די למישטרה נהגו. שקנה
בסכנת״חיים. עצמו מוצא מייד הוא - מהבאבא־סאלי תהילים

במרה אבן הנחת טכסבה. בא הבאבא בהילולת השר חיי את שהצילה התמונה

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכם עורכים • 37 מס־ גליון

! כריוניס שהם .עתונאים •נגד התריס שוב מילוא רוני כ1^
 שלדבריו הזה' .העולם את וראשונה בראש ומנה דבר', לבל

אין היא מילוא רוני של דעתו בריונים'. .שורץ  לפחד מה כי.
 מאחורי המסתתרים ונפושות פחדנים .אלה כהגדרתו: מהם'.

 הרקפי־ ,הגונים עתונאים גס .יש אמר, מאירך', שלהם. העט
הם^ את לשלם חייב - דיבה שמוציא מי אך האמה. על דיס

שרה  מודעי בין פ
מחירי־ה־ לשחל:
שמל  - יוזלו לא ח
 180ל־ יורד המתח
חלט.

מגניבות
 פלגי- על השתול צדיק

 בראומאטיזם לקה מים
(שיגרון)

 אחרי עלו מעריב מניות
ש במיבצע פתח שהעיתון

 עותק גיליון לכל צורף בו
אחרונות. ידיעות של

קלינגוזופר(הק אלמנת
האי באניה שנרצח שיש

 לאורו״) ״אקילה טלקית
 רוצחיו על־ידי נתבעת
 על תמלוגים להם לשלם

 המתאר לסיפרה, הרעיון
הרצח. פרשת את

 החשוד של עורך־דינו
 הוא ,.מרשי אשתו: בהכאת

 איש מובהק, פאציפיסט
 מרים שאינו שוחר־שלום

 השתתף הוא זבוב. על ידו
 וזכה מערכות־ישראל בכל

תעו על רבים בעיטורים
בשדה־הקרב." זתו

אח מחפשת המישטרה
 באיי- נגועה עיתונאית רי

 מחצית עם ששכבה דט,
עב שבו העיתון מעורכי

 סי־ אחריה והשאירה דה,
רבים. מני־פיסוק


