
שת פר
גרופר

לשע שר״הדתות בעוד
 אבו־חצירא אהרון בר

 מגלה עונשו, את מרצה
 אחר, שר כי הזה העולם

 גרד־ ססח שר־החקלאות
בפר הוא אף מעורב סר,
 שגיבורה מפוקפקת, שה

 השר, של עוזרו הראשי,
 נעצר כבר דמתי נחום

 חצי לפני
 בחשד שנה

 מע- שביצע
מידמה. שי

רפול
 כוח, צובר איתן רפאל
 אוהדי חירות, צעירי בקרב

 תנועת־המו־ ואנשי התודה
להצ יחליט כאשר שבים.

 שיעמיד ייתכן לחירות, טרף
 את כצילו

 אריאל
שרון.

רטווו פקולטות
 מזוזות שחיללו הביריונים מי

 שלח מי הסטודנטים? במעונות
 מיכתב־ האוניברסיטה לרקטור

 על שכתב האנטי־שמי מי בדם? מגואל נאצה
 בכיר עסקן טוען ״אנחנו,״ ליהודים״? ״מוות הקירות

_  באוניברסיטות. הימין של לשעבר _
ה־ נגד טרור ולהפעיל להסית המטרה:

באוניברסיטות. הערביים סטודנטים

1אחי1 ר)1יעקב(מדיד
 הם מרידוד יעקב שר־העל את הסובבים האנשים
 סמי המנב״ל ממנו. פחות לא ותימהוניים מוזרים

 חפריייקטיס, על פרוייקט ששמה חוברת הזמין פרידריד
שש־בש. תחרויות לקיים הצעה ובה

 והעוזר בעולם מטייל גנגר אריה היועץ £<?§> 1|
מירמה. בעבירות חשוד שלום ראובן

אופנתי
 פני את מנקה בבוקר, קם ״אני

 על מורח לאהר־מכן במי״ניקוי,
לעי ומסביב קרם־יום הפנים

 מספר מיוחדת," מישחה ניים
 חנן בין־השאר
יוע אגומסון,

לוי. דויד של צו

פרמס דת,וח
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 באוייב מילחמה זה. בכיוון שנפעל קיווינו
 על דיבורים מאשר יותר לקרב יכולה משותף
 יותר לפעמים מקרבת שלילית מטרה אחווה.
חיובית. מטרה מאשר
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 מן אזרח שמיר יצחק היה שבהן בשנים

 שהצטרף ולפני המחתרת מן שעלה אחרי השורה,
 כמו הזה. העולם עם הוגנים יחסים קיים למוסד,

 המחתרת, ראשי ושאר ילין־מור נתן בגין, מנחם
 סירב לא מהם איש על־ידינו. להתראיין שמח

ראיון. לנו להעניק מעולם
 שהעניק ראיון מצוי הזה העולם בכרכי

 .1954 בנובמבר )891(הזה להעולם שמיר יצחק
 פרשה — מוין הלורד רצח אז היה הנושא

 הזאת החקירה תוצאות ביסודיות. אותה שחקרנו
 שמואל של ציוריו עם יחד הגיליון, באותו פורסמו

המאורע. את שתיארו בק,
 שהוא מפני כיום, מיוחד עניין זה בראיון יש
 וסיסמותיו מושגיו את שמיר שינה כמה עד מראה
מאז.

הדברים: הנה
ההת־ את לראשונה תיכננת מתי שמיר, מר

שמיר יצחק
הציונית...־ בתורה .כפרנו

מוין)? (בלורד נקשות
 ניגשנו כשרק מזמן. קיימת היתה התוכנית

 המגמה היתה במצריים, ראשונים קשרים לקשור
זה. מסוג לפעולות להגיע

 מי הפעולהי את לעשות הוחלט מתי
החליט?

 היתה הביצוע. לפני חודשים כמה הוחלט
 נתן בין יומיומית כמעט מיכתבים חליפת

 (ישראל) וביני. ילין־מור) אחר־כך (פרידמו״ילין,
 לעיתים במאסר. אז ישב אלדד) (כיום שייב

 שמיכתב עד זהות, כה דיעותינו היו קרובות
 רשם שהשני רעיונות הכיל לרעהו מאיתנו מאחד

בדרכו. שעה אותה שהיה במיכתב
כתבתם? כיצד

 בלי פשוט, כתבנו אותך. לאכזב עלי (בחיוך)
 כמובן אבד. לא אחד מיכתב אף כתב־סתרים. שוס
מלאים. שמות הזכרנו לא

 של העיקרית המטרה היתה מה שמיר, מר
בעיניך? הפעולה

 העברת מכה, הפגנה, מטרות: כמה היו
התיכון. במיזרח הד יצירת לחוץ־לארץ, המילחמה
הד! איזה
 למילחמה דרך לערבים להראות רצינו

 שאנחנו הציונית בתורה כפרנו באימפריאליזם.
 הערבים עם ברית ליצור רצון היה המערב. סוכני

האימפריאליזם. נגד
לכך? מעשית אפשרות ראיתם

ו.954ב־ שמיר יצחק של דבריו כאן עד
 הדעת על להעלות השבוע היה ניתן האם
 שבו בנאום כאלה במילים ישתמש שמיר שיצחק

החדשה? ממשלתו את הציג
 למילחמה דרך לערבים להראות ״רצינו

 — כיום השולח האיש אמר כך באימפריאלים?״
 עיתונים של ביותר המעודכנים הדיווחים פי על

 לסוכנים נשק — בעולם פרו־ישראליים
 תנועות ולתריסר בניקאראגואה האמריקאיים

 על וארגנטינה, צ׳ילה לממשלות זה, מסוג אחרות
 סי־איי־אי האמריקאית סוכנות־הביון הנחיות פי

הנדון). (ראה
 סוכני שאנחנו הציונית בתורה ״כפרנן
 איש־ של נאום כמו מצלצל כמעט זה המערב.״

 בכנסת השבוע בנאומו ואילו הציונות. על אש״ף
 וארצות־ ישראל בין היחסים על שמיר דיבר

 לא המערב״ ״סוכני מבין שאיש במילים הברית
בהן. מתבייש היה

 תפיקות על שמיר חזר בכנסת השבוע בנאומו .
 שנה. 50 לפני הכלח עליהן שאבד וסיסמות,

 מעל שנה 30 לפני שמיר שאמר הדברים ואילו
 כדברים כיום נשמעים הזה העולם עמודי

 עצמו שהוא למה בהשוואה ומודרניים, מתקדמים
כיום. אומר

נסוג שמיר יצחק גם במדינה, רבים דברים כמו
עיתומת יגבי״ ״י

הגונח
 קרובות לעיתים יש הזה״ ״העולם לכתבי

 במהלך עליהן לדווח שאי־אפשר אישיות, חוויות
העבודה.

 אילנה השבוע לי סיפרה כזה אחד קוריוז על
 לענייני הזה העולם ופרשנית כתבת אלון,

 עורכת״דין. עצמה שהיא מישפט,
אילנה: סיפרה

 לבית־ בדרכי הייתי כאשר אחד, בוקר
 מכוניות־ שיירת פניי על חלפה המישפט,

 לבית־ אנג׳ל שמעיה את המביאה המישטרה,
 את הוציא הנאשם, אותי הכיר כאשר המישפט.

 אלון! ״אילנה לעברי: וצעק הג׳יפ מחלון ראשו
 בבית־הסוהר ישב השופט... של שאחיו יודעת את

זה!" את תכתבי מירמות? בגלל מעשיהו
עורכי־דין, עבורי. חדשה היתה לא התגלית

 להשמיץ מאוד נהנים אחרים, בעלי־מיקצוע כמו
 שסיפר והסיפור רכיל. וללכת רעהו את איש

 עורכי־ בין מהלכים כבר לו עשה אנג׳ל שמעיה
הדין.

 של שמו לשרבב עיתונאים חייבים פעם מדי *
 עוגמת־ לו ולגרום כתבה, לתוך חף־מפשע אדם
 בלתי־נפרד חלק הוא כאשר מזה, מנוס אין נפש.

 הסיפור של עוקצו כאשר אולם גדול. סיפור של
 ביגלל אחר, אדם בכל או בשופט, פגיעה הוא

 שזהו לי נראה לעבריין, שלו הביולוגית הקירבה
לעבור. אין שאותו הגבול

 המגן עצמו, אנג׳ל שמעיה כי בטוחה אני
 אשתו, של הטוב שמה על ובחירוף־נפש באבירות

 את מדגימה הייתי אילו מאור, יפה זאת מבין היה
 היה בוודאי הוא מישפחתו. בני לגבי הדבר

 הגברת כי כותבת הייתי אילו מאוד, מתקומם
אנג׳ל. שמעיה העבריין של אחותו היא הנכבדה...

 גם אבל יאמינו, שלא אנשים שיש יודעת אני
מצפון. לפעמים יש לעיתונאים

 עצמה היא אלון. אילנה של דבריה כאן עד
זו. לקביעה חיה דוגמה משמשת

החבועים המדורים
4 תשכין

4 מיסתבים
6 תשקיח
7 כמדינה

11 הנדון
13 והשקל אתה

18 שהיה הזה״ -העולם היה זה
21 ארידור אביבה - אנשים
23 כלונים

26 תמרורים
29 אישי יומן
34 העולם כל על המרדולת רדול

 36 יובל תמרה אצל - ישראל לילות
40 ראווה חלץ

 סמי בורן, ניקולס - נייר של נמר
 סוצקובר אברהם כילאני, מוחמר
42 גלאי ויגאל

45 זה וגם זה
49 קולנוע
50 50 בת ב׳ ב׳ - כעולם אנשים

 52 ובריטניה הפיליפינים - קטן עולם
 פנינה טרזר־לב, יורם - אומרים הם מה

 בן־אליעזר בנימין תלוי, בנימין בריק,
58 נאווי ואליהו נחמקין אריק
60 טלוויזיה תמליץ
61 שידור

61 הווי
67 הורוסקופ

70 ספורט

מירחמה הלם
 ל• גיבעוני רמי כשיצא

 דיעות לו היו מילחמה
 ראה כלכנון לאומניות.

 את ראה מחנות־פליטים,
 פלסטיניים מכים חכריו

 כל את ושינה כאלימות,
 הוא היום דיעותיו.

 עם נגיעה לי ״אין מכריז:
 כל הצבא,

 שהוא עוד
בלבנה!״

במחלוקת נציבים
 ניצן. רוני כרצח הנאשמים של מישפטם נפתח השבוע

 על מרעישות עובדות להתגלות עשויות במישפט
באסירים. התעללות ועל הכלא ניהול אופן

 בתי- נציב ביניהם מתנצחים בינתיים
וקודמו, ורטהיימר מרדכי הנוכחי הסוהר

השירות. ניהול בעניין לוי. חיים

המטמון את חפש
 המישטרה קציני הצליחו כיצר

 הרצל האסיר את לשכנע
 חלקו אל להובילם אביטן

 אור, קרן תכשיטי שוד בשלל
 מוטמן שהיה

 ולמסור בפרדס, ■
לידיהם? אותו

העדות מילחמת
 טוען יהודים,־ היו .שניהם

 כן אם מדוע אנטי־שמי. כומר
 יוסף(״סטא־ הבולשביק שנא
 המהפ־ את דז׳וגאשווילי לין״)

 דווי- לייב כן
 (,טרוצ־ דוביץ

קיי)ברונשטייוי

הקידמי: השער כתסת

נכונה קלקלה
 וממשלת הרגל, את לפשוט עמרו הבנקים
 היא כיצד? לעזרתם. מייד נחלצה ישראל
 אך לקוחותיהם! את לכייס להם עזרה פשוט

 רק נובע אינו הנכונה" ״הכלכלה של המשבר
חו־ שר־האוצר של מכישלון

 הביזבוז מחיר זהו בב־הימורים.
 וניהול הכבושים בשטחים
 אדירים במימדים מילחמה
האמ־ התשלום אפילו בלבנון.
הפו־ השירותים תמורת ריקאי

ה־ המשק יציל לא ליטייים
 לשאת הנדרש הקטן, ישראלי
ממידותיו. הגדול במאמץ

האחורי: השער כתבות

ייןאגו בחסות וווסו
 ממכונית ילדה נפגעה מבית־הספר בדרכה
 לגורלה. אותה והפקיר נמלט הנהג דוהרת.

 מפצעיה. מתה היא לעזרתה, יחושש מי יןכא
 מושיע: נמצא לדורסן דווקא ^,

 חש שפירא אברהם ח־כ
ממעצר. שוחרר והוא לעזרתו,

בצמרת גירושי?
 מיגדלי היוקרה פרוייקט מדיירות שתיים

 רוזנשטיין מלכה מתגרשות. בתל־אביב דויד
 עצום ורכוש גט לקבל עומדת

לוי־בוכמן וגילה אמנון, מבעלה ^
 מזה לחיים משותפה נפרדת

נוכמן. יוסל׳ה שנים כמה

אוות אותה הגבות, אותה
אך אמונים, השרים נשבעו דוכן־הכנסת על

 בפת־ם בחסכונותיהם. דווקא התעניינו הנבחרים
 אחר־ ובדינארים. בדולארים במט־ח. בתפ־ס,

כולם - והגברת הגברים 21 יצאו כך
שרים־נכנסים כולם שרים־יוצ־איס.

לא הנשיא, לפני עצמם להציג -
 חזרו הממשלה וחברי שעה, חלפה ■1*9

לקטטותיהם.


