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)6 מעמוד ״המשך
 2000 תורם שהוא חומייני הודיע

הבחי למערכת פרסיים שטיחים
הליכוד. של רות

פנשושה, אילה
הל״ה נתיב קיבוץ

בליעה לא
 אומרת ״מעריב״ סופרת

 הכחשתו את בלעה שלא
ה לי (״נשבר חיים של

 (״העולם גרינברג זין״)
).2281 הזה״

 הזמנתי שונה. היתה המציאות
להפ לראיון. גרינברג חיים את

אס שלא בך על עמד הוא תעתי
המישפחתי השיוך את בפתבתי גיר

אכידר קוראת
בלעה לא

 פיר־ על לוותר מוכן והיד. שלו׳
 בעיקבות למיסעדתו סומת־החינם

על עימו גהגתי הראיון. פירסום
 בעבודתי, אותי המנחה הקו פי

ענ היא אדם של פרטיותו לפיו
 תגרום כן אם אלא הפרטי, יינו

לציבור. נזק העניין העלמת
תל־אביב מעריב, אכידר, תמר

אורכיזם
ומימ־ ״מדינה העת בכתב
 מאת מאמר הופיע של״

 כתב עומר ודן הקורא,
 השורות בין מטיף ״שהוא

ה (״העולם לאנרכיזם״
>2283 זח׳/

 לקביעה הסברים שני רק ישנם
 שהוא המחמיא, עומר: מר של זו

 שהעדיף — והחמור מבין׳ אינו
ענייני. תיאור על סנסציה

זיסר, כרוך• ד״ר
בר־אירן אוניברסיטת

ק1ד3י3 דא
וכ בכשרים, חושד הקורא

— כאלה במיקרים רגיל
ה שין לחלוטין, טועה

צול אכן החשודה תמונה
)2283 חזה״ (״העולם מה

 כתב- על שפירסמתם בכתבה
 מידה הרכילאית שהגישה התביעה

 עקיבא חבר־הכנסת בעלה, נגד נוף
 בין קטטה של תצלום מופיע נוף,

 צולם אכן כי להניח שאין השניים,
 שתציינו ראוי היה לא האם בפועל.

1 מפוברק היה הצילום כי
חיפה צכי, גבי

צלמת מפוברק. אינו הצילום •

מעשה בשעת נוף הזוג
צילמה הצלמת

 והיא אותו צילמה הזה העולם
 אותי הזמינה נוף ״מירה :מספרת
 סדר שאחרי בבוקר, 8.00 לשעה

 בעלה שעברה. בשנה שני פסח
 רבע בערך חיכיתי ישן. עדיין
 ששמעתי עד שבביתה, בחדר שעה

 למיטבח־המריבה, ויצאתי צעקות
 לבעל היה אסור האשת שלטענת
 והספיק נכנס הוא בו. להשתטש

כדי הגז, כירת על מחבת להניח

□שר
רין ד ה מ ל

 מ- הקבוע החמשירן
 הפעם שוב, חמשר

חופשי במישקל
 מר / מח״ל הוא בגין מר
 / יצחק ורבין / אמ״ת — פרס
 אבא מר / מת. ולא חי לא הוא
 תר / לב אין לאבן / אבן הוא

 / בר־לב. לחיים / יש נשמה
ה אחי / לוי הוא דויד מר

 עונה / הרבי של ולקול / כוהן
 / חצירא אין לבורג / אמן. הוא
 ומה / ״פטיש״ זבולון יש אך
 עסק־ סתם הוא / פלאטו עם

 בבא־ / ישראל בכנסת / ביש.
 / בה בא הכל־מכל / סנהדרין

כשר־למהדרין.
תל־אביב אם,

 את שצילמתי לפני חביתה, לטגן
המחזה.״

ובגין 1103*1
ה והנכדה הקטן הכלב

נחמדה
 ריצ׳ארד הנשיא בין ההבדל מה

ן בגין מנחם וראש־ד,ממשלה ניקסון
 הדמאגו־ נאומיו את נאם ניקסון

 בביודהלבן רשם־קול תוך אל גיים
המיקרו לתוך אותם נואם בגין —
הטלוויזיה. באולפן פון

 של לליבם לגעת ניסה ניקסון
 הקטן, לכלבו בהתייחסו מאזיניו,

 לנכדתו התייחסות תוך בגין, ואילו
הקטנה.

תל־אביב שריק, יוסף

י תאם מ■
 איירין כי פורטם בטעות
הז של אימו היא ברוזה

 האם ברוזה. דייוויד מר
(״העו מתקנת האמיתית

שנה, 25 לפני הזה״ לם
 בבר בי ומזכירה )2284

 בעניין כתבה התפרסמה
)2152 הזה״ (״העולם זה

ממצ לארץ חזרה ברוזה איירין
במישרד״החוץ ששירתה אחרי ריים

 למישרד־ הצטרפה היא הבריטי.
הש השאר ובין הישראלי, החוץ
 להשגת רודוס בשיחות תתפה

 ה־ מילחמת אחרי שביתת־הנשק.
 שתים במקומות שירתה שיחדור
 ברומא, שירותה את וחתמה בעולם,
 ישראל בשגרירות ראשון כמזכיר

 מר־ הנרי עם התחתנה היא שם.
ו לשם, עברה מניו־יורק, גולים
 נפטרה כאן בארץ. לגור חזרה
ילדים. ללא שנים, כעשר לפני

 ה- של בנם הוא ברחה דייוויד
 וארתוד אהרון שרתה זמרת־מנחה

איירין, של אחיה שהוא ברוזה,

ואביה אהרון שהוגה
האמיתית האס

 עם מפרשים בסירת לארץ שהגיע
 פירסם הזה העולם חברים. שני

זה. מאורע על כתבה
כהוזה, אהרץ שהוגה

תל־אביב

לידיעת
הקוראים

 נוהגת אינה המערכת
 וחומר כתב־יד להחזיר
 הכותבים אדיה. הנשלח
לכ מתבקשים זה למדור

 אחד צד על כקיצור, תוב
 גדולים כרווחים הדף, של
כמכונת־כתיכה. רצוי —

2286 הזה העולם8


