
מכוזכים
אביו ער לכתוב להפסיק
 שנפטר המנוח, וייטברג יגאל של בתו

נוכל, בידי שרומה אחרי מהתקף־לב
 (העולם בעניינו הכתבה על מוחה

).27.6.84 הזה
 יגאל אבי, אודות מאמר לגלות הופתעתי

מבושה". ״למות הכותרת תחת ז״ל, וייסברג
 לו יניחו מותו אחרי שלפחות לתומי, חשבתי

 וסקופים מאמרים לכתוב ויפסיקו ולמישפחה,
 מה ז״ל. וייסברג יגאל של עברו אודות למיניהם

 נכונים אינם הנ״ל במאמר פרטים שהרבה גם
 בעבר כבר הוכח וזאת מדוייקים, ואינם

 במאמרים• כמו כאן, גם הפליליים. ־במישפטיו-
 מישפטים היו בעבר, אודותיו שנכתבו אחרים

 זה אין ז״ל. אבי על ומלגלגים המשמיצים רבים
מותו. לאחר לאדם הזה כדבר לעשות יאה

 מהפרשיות הלא־רחוק בעבר דיינו סבלנו
 ריגשי מיטען נושאים ואנו בהן, קשור היה שאבי
 יהיה הצדק מן הזה. היום עד אליהן בקשר עצום

 דל אבי על לכתוב ולהפסיק לבקשותינו להיעתר
לגנותו. הממשיכים מרעישים, סקופים
 בעיתונכם, זה מיכתבי לפרסם מבקשת אני

לציון ראשון וייסברג״ שרון כלשונו•

בהיסטוריה שישר
 עממית חזית ־ הקימו הצרפתים

 גם האם המיפלצת. את שעצרה
אפשריז זה בישראל

 הנושא על קופצים כולם היום שרק תמוה די
 נפלה זו תופעה כאילו כהנא, מאיר ששמו

 פינקלשטיין ולא כהנא לא אבל מהשמיים.
 ועוד ועוד רפול של הג׳וקים לא עילית, מנצרת
 כהן, גאולה הגברת היום. נולדו רבות דוגמות
 חס גינתה, לא נשיאי־ישראל, למישכן בכניסה
 את רק אלא מברוקלין, המטורף הרב את וחלילה,

 נאמן, יובל גם בעיניה. חן מצאו שלא שיטותיו,
 ריעותיו על סנגוריה לימד ישראל, בממשלת שר
 צידוקים חיפש לכן וקודם כהנא, של

מגוש־אמונים. לטרוריסטים
 כהנא והרב כהן גאולה לווינגר, יוסף נאמן,

 במישחק.מצא כמו לרעהו, אחד להפליא דומים
 יוצאים כולם כי אין. והבדלים ההבדלים', את

 שהביא הפאשיזם, יצא שממנו כור־היתוך ״אותו
אה פו כולה. אירופה על י

 באירופה, בשרם על פאשיזם שחווו אנשים
 כל עם יחד, כולם — וצ׳ילה מארגנטינה נרדפים
 לצעוק צריכים בארץ, הטוב הרצון בעלי האנשים
 יעברו! לא הם כאן פאשיזם! יהיה לא כאן במאוחד.•

 כיפות ולא כומתות לא צהובות, חולצות לא
ראשם. את ירימו מורעלים צבעים בשלושה

 את לעשות צריו המטורפים את לעצור כדי
 צדדים משלושה כאשר ,1936ב־ הצרפתים שעשו

 הקימו הם פאשיסטית. מיפלצת צמחה ארצם של
 הצליח. זה בצרפת לא! כאן ואמרו: עממית חזית

 כל את המריבות, כל את הצידה לשים ידעו הם
ביחד. פעלו הסכנה ונוכח ההבדלים,

 החופש להם שיקרים אלה לכל פונה אני
 צלנדאנוש, על לשמור הרוצים והדמוקרטיה,

 ללא הטוב, הרצון אנשי שכל ביחד. שיפעלו
 תנועתית, או מיפלגתית והשתייכות ריעות הבדל
 תקום לא כאן מלא: בפה ויגידו אחת יד יעשו

החושד! מלכות
 ביחד, כולכם לכו ומתחנן: אליכם פוגה אני
 נגד שינאה, נגד — האפשר ככל רחבה בחזית

 עוד ביחד לכו וחורבן. הרס נגד דמי, נגד גזענות,
 האגרוף מחר כי מדי. מאוחר יהיה מחר כי היום,

 — בכם גם יפגע צהובה מחולצה שיוצא הקמוץ
 שבאדם, הטוב את אהבתם כי אחרת, חשבתם כי
והנרדף. הגר לפני הדלת את פתחתם כי

טיבעון ביכונסקי, ידי

דאלאס!ספר־הספרים בץ
בעם! לנזוף והכרחי רצוי מותר,

 שותים החליט .העם המפורסם הג׳ינגל מאז
 שדופה כה אימרה בארצנו נשמעה לא עלית",

 אחדות", ממשלת רוצה .העם כמו ודמגוגית
ופוליטיקאים. מנהיגים חוזרים שעליה
 בנוי וזה עם, של קולקטיבי רצון בנמצא אץ

 אשר בוחר בנמצא אין פרטיו. כל של מרצונם
 מתוך לקלפי הצבעתו ושילשל חישוביו חישב
 הם אלה אחדות', .ממשלת לקיים מודע רצון

 אחד כל כך ועל בדיעבד, פוליטיים שיקולים
עתה. נענש מאיתנו

 עם שאננותנו. על להענישנו וחובה מותר י־
 מאיר את לכנסת ומכניס אליאב לובה את שדוחה
 עם ובעקרבים: בשוטים להתייסר חייב כהנא,

 שיעור־הצפיה בעלות הטלוויזיה שתוכניות
 בדירה שלושה דאלס, ח שלו ביותר הגבוה
 את שאיבד משתטה, עם הוא היל ובני ■אחת
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 עיקביים מתנגדים קומץ של הפגנה נערכה בחוץ

 כהנא, מאיר חגג המליאה אולם ובתוך לגזענות,
 אך ח״כים כמה ניצחונו. את הנאצים, מחקה
 היו״ר־שר־הם־ של מעידותיו ידו. את לחצו

בורג, יוסף נים־הדתות, '
7 1  הרושם את הגבירו רק ■6^ ■1

לעורר. ביקש שכהנא

ממשלת
מומחים

 ח־ במיסדרומת הנמסרת האחרונה ההצעה
 הסיעות, רוב של ממשלה הקמת פוליטייים:
 למט״ הכישורים. לכי יחולקו בול שהתיקים

א },וייצמן(ביטחון עזר ייכנסו כזו שלה  אב
דויד הורביץ(אובר) יגאל אבן(חוץ),  לוי ו

בורג, יוסף ורווחה). (עבודה
יהיה, דבר, לבל המומחה

ראש־חממשלה. מאליו, מובן

חרות דרבי
האחורי: השער כתבת
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 היוקרתי המועדון בעלת זילברמן, כרמלה
 בחברת במעצר, ימים 12 בילתה איי״, ״קלאב
 מעורבות של בחשד ונרקומניות, זונות

ו נ  התל־ היוקרה מועדון בהצתת ו
^£  סיפרה היא נורא,״ היה ״זה אביבי. 7

שם. חוויותיה על הזה״ ל״העולם ■

 דויד המלך במלח המייגעים הדיונים בצל
 שרון ואריאל לוי דויד מתכוננים בירושלים

 על ביניהם המכריע לקרב
 חיים החרות. תנועת הנהגת
 הכוחות יחסי את מנתח ברעם

בתנועה. המחנות בין הקיימים

בכל פרס
 מיפגשים נערכו שלם שבוע במשך

 הסיעות וכל המערך בין קדחתניים
 היחידה המסקנה פרי. כל ללא האחרות,

אין העבודה למיפלגת מהמשא־ומתן:

 אלייך לבוא יבול מתי ושואלים:
 ראש תבורי, דב מספד קלייגסד

 עומדת שעירו סתח־תיקווול, עיריית
 גדאיון הקואליציוני. המו־־מ במרכז

 הוא הזה להעולם
 להיכנע שלא מבסיח
הדתיים. ההוגים ללחצי

בראיון וני.

בלילה סרסור
 תוכנן קורצקי שלום של תפיסתו מיבצע
 החשיכה אך צבאי, כמיבצע המישטרה על־ידי

 האיש של לטובתו פעלה
 של סרסורה הוא כי שנחשד
ובית־ סינלן־טוב, גאולה

מהאשמה. אותו זיכה המישפט

וחוזרים סוטים
 עם מייד אותם. מרתיע אינו עונש

 על סוטי־המין חוזרים הכלא מן צאתם
 הורשעו שבהן העבירות

 השיטות באותן ואפילו
אותם? מניע מה ממש.

אוננה
לשבוע

 ביגדי של עצום מיבחר
וביגדי־ים, ערב בוקר,
הארץ, תוצרת כולם
במיו לאחרונה עוצבו

ה שבוע לקראת חד
בירו שייפתח אופנה,

 200 את לעניין זה מיבחר יצליח אם שלים.
מחו־ל, שיבואו הקניינים

1€ .■ €  על להישאר ישראל תצליח *
העולמית. האופנה מפת

נשים
מתחת

לגלימה
 קשה, מישפסי מאבק אחרי ,1930ב־

 ברשיון גמצברג רוזה זכתה
 לעורכת־הדין והיתה עריכת־דין
 באו בעקבותיה בארץ. הראשונה

 מונה וכיום נוספות נשים
 10 המדינה פרקליטות

בלבד. אחד וגבר נשים

 דרייטות, ואין עמדות אין עקרונות,
 אחת מלבר

 ששימעון —
 יהיה פרס

ראש־ממשלה.
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ן י י ר ק ה

 דפקתי דרכי ״בתחילת
 ריחמו לא דלתות, על

 קנו,־ שלא וכמעט עליי
 הגננת רן, חיה מספרת
מצליחה. ציירת והפכה הקיבוץ את שעזבה

הקמשם: המדורים
3 מיבתבים

4 שזירה הזה העולם היה זה
5 יקר קורא

5 בלונים
6 תשקיף
7 במדינה

9 השרברבים - הנדון
18 דפנה עלי
21 אישי יומן

22 אנשים
 קריגר, מוקה - אומרים הם כמג

ניצן, שלמה גינדי, עוזי

 הוא עכשיו בבית. איומים דברים ראה סבל, ״ירון
 אמרה ואהבת' תשומת־לב צריך הוא בנו. נוקם

 של אמם סוויסה, שולה הזה להעולם
 מראשוךלציון הילדים שלושת

1■ / ך  כולה המדינה את שהדאיגו |
בפארק־הירקון. לבסוף ונמצאו

במוות היסטריה
 הירקון לפארק נהרו איש מיליון חצי

 כוורת של האחרונה בהופעתה לחזות
 כוורת את ידעו שלא ילדים המחודשת.

 — להיסטריה נכנסו חודש, לפני עד
 וניסו שערות תלשו צרחו, התעלפו,
 במשד האם הכוכבים. על להתנפל

 כך כדי עד התאהבו חודש
 האירוע שגודל או בלהקה,
־--־בני־הנוער? את שילהב

28 ם, עמירס סבידור מנחם טמבוי
31 זה וגם זה
32 ישראל לילות

ט אן - בעולם אנשים תפ ק אנ ב
34 וקארלוס שילה ברוקס, ומל
36 תי אילמז של ,העדרי - קולנוע ג
42 תשבץ
43 תמרורים
44 אריה - הורוסקופ
47 שידור
52 העולם כל על מרחלת רהל
58
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