
מכוזבים

 עד־התביעה• שהיה קומארצדו, אלי
 של הסנסציוני הרצח בניישפט
 לארץ חזר הישראלית, המאפיה

 קלס־ את שינה שהאף־בי־אי אהרי
ניתוח על־ידי פניו תר ^

 לו והעניק פלאסטי,
חדשה. וזהות ברוי שם

ארזים משקה
 לענייני הנשיא יועץ שהוא הקורא,
להעיר: מבקש ערבים,

 צוטט באוקטובר) 19( הזה העולם בגליון
 יעקב עם בערב־ראיונות אמרתי כאילו בשמי,
 אהב שרון ש״השר בתל״אביב ליסין בבית אגמון

 אהב ארנס והשר הפלאנגות אצל עארק לשתות
 הדרוזים.״ אצל קפה לשתות

 ״אפשר אמרתי: המראיין לשאלת בתשובה -
 אצל ועארק בלבנון הדרוזים אצל קפה לשתות

שיוחס מה הראיון בכל הזכרתי לא הפלאנגות."
עוספיה מנצור, במאל •לי

רה1ת תצא הזה״ .נז״השדם

נבון על האיום
של הכרישים לבריכת לזנק מהסם עדיין נבון יצחק החמישי הנשיא

מועמד תפקיד על להתמודד יחליט אם הישראלית. הפוליטיקה
כדי הכל הליכוד יעשה חושש, הוא לראשות־הממשלה, המערך

שדולה מתארגנת כבד במיפלנתו אך מישפחתו. ואת אותו להשמיץ
'€

הקידמי: השער כתבת
והשעהוייה המאהב אשת־החבוה,

 צוורן, ברוריה מתוודה חומצה,״ בקבוק לא סכין, רק ״הבאתי
 אשתו, בה עלבה איך שלה, המאהב אותה השפיל כיצד המכפרת

 טלוויזיה מכשירי החלון דרך השליכה ומדוע לדירתו פרצה למה
 ואפילו ומיטה, בית כלי כלי־בדולח, ווידיאו,

£ ■ אותי עוצרים היו לא השוטרים ״אילו מיכמכים. £ 
מתאבדת!״ ״הייתי מתייפחת, היא זד״״ אחרי

האחורי: השער כתבת

ספיחס
 השתלת־ עוד לא

 עוד לא — שיער
 ל־ פיאות־נוכריות.

 הגיעה תל־אביב
רא חדשה: אופנה

 מי גלוחים. שים
 להיפרד לו שקשה
 _ — ראשו משיער

 לו מציעים הספרים
 צובעים המהדרין חלקית. קרחת

 בצבעים: הנותרות הקווצות את
סגול... ירוק, אדום, כחול,

הקסמים: המדורים
 מיכתבים

 יקר קורא
 במדינה

 הנדון
 תיטקיך

 אישי יומן
אנשים

 מחרובסקי. שמואל - אומרים הם מד
 אייל פביאן, מירי גורליצקי, אילי
24 ואן־דייק וסל וילדר, צבי גושן,
30 שידור
 הטלוויזיה שידורי - תמליץ

31 והירדנית הישראלית
34 ישראל לילות

36 העולם כל על מ,׳־חלת ,-חל
38 זה וגם זה

 בל היינריך עגנון. ש״י - נייר יטל נמר
40 י יונסקו ויוג׳ין

42 תשבצופן
43 מוסיקה
46 ארגנטינה - קולנוע
48 בעולם אנשים

 צרפת דרום־אפריקה. - קגץ עולם
51 וגרנאדה
58 עקרב מזל - הורוסקופ

59 והשקל אתה
64 ספורט

66 שהיה הזה־׳ ״העולם היה זה

בכלא רעב
ל יודעים שאינם ״אנשים
 בכלא. למות יכולים הידחק,
 ששלח אסיד טוען מרעב,״
 ״אפילו אלין. לאילנה מיכתב

לג מתביישים לא הקצינים
 שמגיעים מהמיצרכים נוב

 כש־ מהבשר. בעיקר לכלא,
 הן לאסירים, מגיעות המנות

 אפילו להשביע יכולות אינן
 לכן קטן. ילד

 מבריחה אשתי
 בכל מזון לי

שלה.״ ביקור

הממשלה. לעזרת השבועון
 במשבר שדנה המיפלגה, נשיאות בישיבת

 אחד ביקש הדולריזציה, ובתוכניות הכלכלי
 של גליון לו שיביאו בממשלה, שר ־הנוכחים,

 ״מה לראות ברצונו כי הסביר, הוא הזה. העולם
הנושא.״ על כתבו

 שממנו לשבועון, תעודת־כבוד הוא זה אירוע
 האמורים הכלכליים, לשרים אפילו תורה תצא
 מומחים להיות — לחשוב מקובל לפחות כך —

תל־אביב יהב, דן בתחומי-המשק.

מיובאים שרים
 גובה על התלונן מודעי יצחק השר

 ישלמו לא ״אם כי ואיים משכורתו,
 לייבא נצטרך יותר, כים ולח״ לשרים

מחו״ל." מיניטשרים

כהן־אורגד שר־מתנחל
הגבול את לעבור

 כי שכח הוא דבריו, את כשהשמיע מוזר. כמה
 המתגורר ארם יושב הממשלה, שולחן ליד לצירו,
 עובר הטרי שר־האוצר ישראל. לגבולות מעבר

 בענייני בישראל עוסק הגבול, את בוקר בכל
 שבתחום לחווילתו ערב לעת וחוזר פרנסתו,

 או הבינלאומי) החוק (על־פי ממלכת־ירדן
 חוקי (על־פי הפלסטינית הרפובליקה בתחומי

.__________וההיגיון). הצדק . . . תל־אביב נרי, אלכסנדר

נמוך? הוא אם מה אז
 אינה שמיר יצחק של הנמוכה קומתו
 שקומתו כמו לגנותו, להרשם צריכה

 הועילה לא ארידור יורם של הגבוהה
לו.

 בדיחות להמציא בארץ: מודה יש האחרון בזמן
 זה אבל מצחיק, נורא זה שמיר. של קומתו על

 שהוא הכל: עליו לומר אפשר רלוונטי. לא פשוט
 שהיה מיקצועי, טרוריסט שהוא קיצוני, ימני

 עניין מה אבל וכו׳. וכו' ולחבלות לרצח שותף
 פחות היה גבוה, היה אילו — זה לכל גובהו

פאשיסט?
 היה לשעבר, האוצר שר ארידור, יורם הנה,
 הקודמת הממשלה חברי מכל ומעלה משיכמו

 פחות או יותר לאדם אותו עשה זה והנוכחית.
 כך, או כך בתפקידו? במשהו לו עזר זה טוב?

 כלכלת את הוביל גובהו, בגלל) (או למרות
לאבדון. המדינה

םירושלי כהן, מיכל

מיבחן
מחזו ממשלה

של״ג
 אחרי במרץ מוחזרים שרי־הממשלה

 לשכנע מכסים קריית־שמונה, תושבי
 נציג אזרן, פרוספר בעד להצביע אותם

 מול השני בסיבוב שיתמודד הליכוד,
 כף- על אלוני. אברהם איש־המערך

 ס־לע שרהמי רק לא מונחת המאזניים
 הצידוק אלא זוטר, קן

 למילחמה יחידי הכמעט
__________בלבנון■ הבלתי־גמורה

הזקן רצח
 המישטרה שורדיו. בידי קשיש נרצח שוב
 הפשע את כי האפשרות את פוסלת אינה

מסוגו, אחרים ורבים הזה,
^3  הכנופיה אותה ביצעה ^6

 נערת את גם ששדדה
רוזנבלום. פנינה הזוהר

^עס־ שרו ©מי

אבא בעקבות
 העובדה עס מתמודדת היא

 היותה בזכות מתפרסמת שהיא
 אך טופול. חיים של הבת

 למישחק בבית־הטפר כשלמדה
 היש־ הכוכב הציג בלונדון.

 עצמו את ראלי״הביגלאומי
 טנזי בהצגה ענת". של כ״אבא
 (בתמונה טופול לענת ניתנה

 כי להוכיח ההזדמנות למעלה)
 שחקנית היא

 ולא עצמה, בזכות
■  אביה בזכות ׳

יותר. המפורסם

במילחמה שייגמר המיתון
 הכישלון את מזכירות החדש שר־האוצר של התוכניות

 מדובר הפעם גם אז, כמו .60ה־ שנות של הכלכלי
 התוצאה לייצור. מהשרותים ובמעבר הגירעון בצימצום

 רק ממנו נחלץ שהמשק קיפאון, היתה אז
 שגם אפשרות כל אין מילחמה. בעזרת
אחרת. יסתיים הפעם המתוכנן המיתון

שלום! רצה נאצר
 מעל המתקיים מצריים, עיתונאים שני בין ויכוח אגב
 סופית אושר ואוקטובר, יוסוף אל רוז קאהיך עיתוני דפי
 אבנרי ואודי ילץ־מיר נתן גולדמן. נחוס בין המגעים כי
 של בשיאה מצריים, אנשי־ציבור עם

 של בבירכתו נעשו מילהמת־ההתשה,
 מוכן שהיה אל־נאצר, עבד גמאל הנשיא

ישראל. מדינת עם שלום של לתהליך

 רפי של האימפריה
שנית מכה

 הראשון דיסקוטק, בארץ שפתח הראשון הוא
 שפתח הראשון בתל־אביב, סינית מיסעדה שפתח

 מלחשים באחרונה בישראל. מועדון־חברים
 מיסעדות 15מ־ יותר הכוללת שלו, שהאימפריה

 להתמוטט עומדת בארץ, ומועדונים
 הוא מתרגש. אינו שאולי רפי אך

■ ( ] ץ צ  שלו הבאה המיתקפה את מכין כבר ■
התל־אביבי הבילויים שוק על

איש־־חיפה
 מועצת מזכיר שהיה האיש

 בממשלת שר פועלי״חיפה,
 הסוכנות הנהלת יו״ר ישראל,
 לתפקיד מועמד וכמעט

 שהיה האיש ראש־הממשלה,
הפולי החיים בלב תמיד
 אלמוגי יוסף בארץ טיים

 בשקט חייו את לנהל מעדיף
 גם מוצא הוא כך ובנחת.

סוע פרשות על לספר זמן
 ועל בהן מעורב שהיה רות

אי עם קשריו
 נבן־גוריון, שים
 גול־ דיין, משה

ובגין. פרס, דה,

דפאל את נטש מיכאל
 העלייה מחלקת ראש קוטלוביץ, רפאל איש־חרות

 טיפשותו כגלל פוטר היהודית, :סוכנות
 הישראלית, הפוליטית במסורת •חוסר־יעילותו.

 פנה והעסקן לפיטורין, רציניות סיבות אינן אלה
 הלוחמת המישפחה לאיש מייד

 ראש־ אך שמיר. (״מיכאל״) יצחק ^
■^7^  גם בז הוא כי הוכיח, הממשלה ■

מקוטלוביץ׳. והתנער לחובבגות,

ונאוו׳ שופט שומר,
 אחד יום אותו אמצא ״אס

 אהיה אחרת, אשה עם במיטה
 לישון מקום לה שהציע בטוחה

 ,ללכת, לאן לה היה שלא מפני
 בעלה על נאווי ברוריה אומרת

 בימים העומד אליהו(בתמונה)
 של השני הסיבוב לפני אלה

 עיריית לראשות הבחירות
 אחרי באר־שבע,

 20 במשך שכיהן
בתפ רצופות שנה
ראש־העיריה. קיד

כרמלה נוצחה כאן
הפרק המישטרה, נציגי
 של ועורכי־הדין ליטות

 כרמלה כרצח הנאשמים
 ביר■ לאיזור יצאו בלאס

 שבו בשדה לבקר כדי זית,
 החרוכה. גופתה נמצאה

 שצפו מהסביבה, לכפריים
ה־ בחבורה

 הצי מוזרה,
 צוות טרף

הזה. העולם

זהות
שאולה


