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׳7'
תן הגליון  ביז הכיל, הזה העולם של האדו

 כי גילתה ברק דפנה תנרי. על סקופ השאר,
 פיטורין על הודעה קיבלו המיפלגה עובדות
 המיפלגר* מן המונית בריחה החלד. וכי קרובים,

 אבוחזדרא, אהרון שלד״ היחידי שהבוס בשעה
 או למעדן־ המיפלגה את למכור אם שוקל

בטוח. כיסא תמורת לליכוד,
 בתל־אביב, בקיוסקים הגליון שהופיע מהרגע

למוקד תמ׳י הפכה אזזרי־הצהריים, השלישי ביום

 אין אד מת, באדם להילחם עניין כל לי אין
 שהציבור כדי עובדות״יסוד, כמה מלהזכיר מנוס

 שחוזרים ספני רק ולוא מסולפת, גירסה יקבל לא
 אותה. סותר אינו ואיש ושוב שוב עליה

ובכן:
 דבר. הוכיח לא לוינסון של הטראגי מותו

 לא שלו, והמרגש הנרגש במיכתב־זזפרידה
 הרבות הטענות מן אחת נקודה אף לוינסון הבהיר

הזה. העולם בגילויי שהועלו

זאב של הקאריקטורה
סדר־היום על

 הועתק הזח העולם של הסיפור כל ההתעניינות.
 ציון בלי — אחרונות בידיעות היום למחרת
 הגדיל העיתונים. שאר כל באו ואחריו — המקור
 זאב(פרקש), הארץ, של הקאריקטוריסט לעשות

 בקאריקטורה שלנו הכתבה את שתימצת
סצוייגת.

 להעלות כרי חזה העולם כמו אין הסיכום:
לסדר־היום. נושא

ב ש טו  לו השומרים ידידים לאדם שי
מותו. אחרי גם אמונים.
 של קבוצה לוינסון. יעקב היה כזה איש
 ריינר, אפריים נדחסותו ובראשם ידידים

 היא ובהם קומוניקאמים, פעם מרי מפרסמת
 מכל חף היה שלוינסון בעליל הוכח כי מכריזה

 המסקנות מסקנות. מכר להסיק יש וכי פשע,
 לטובת — מבין אני כר — להיות אמורות
במאבק־הכוח. יריביה ונגד הקבוצה

 כללה הזה העולם של הגילויים סידרת
 של המיסתורית העברתן ביניהן: רבות. פרשות
 החברה לידי הפועלים בנה מידי יקרות מניות

 קומיסיון גביית לוינסון, עם קשורה שהיתה
 הפקדת אוטובוסים, של מעיסקה חשאי

 כספים והוצאת בשווייץ בחשבון הקומיסיון
 מיסתורית חברה הקמת זה, מחשבון

 את הסביר לא לוינסון ועוד. ועוד בארצות־הברית,
מותו. אחרי הוסברו לא גם והם בחייו, הדברים

 של מוסמכות מסקנות שום פורסמו לא כה עד
 החקירה אלה. בנושאים כלשהי מוסמכת חקירה

 על באמריקה״ אמפ״ל חברת של הפנימית
רלוונטית. אינה שוליים עניינים

 חף היה ״לוינסון הפסוק על האינסופית החזרה
 לבוא יכולה היא אין דבר. משנה אינה מפשע'
 מסקנות לידי שתגיע מוסמכת, חקירה במקום

מוסמכות.

מכחכים
)3 מעמוד (המשך

 היינריר (משל ובעצמו בכבודו העיתון עורר
 אנחנו שוב — הקצח״ר של ושיר היינה)

 בן־גל, גיל של שירו הפעם בשיר, מתכבדים
הברוקר. ברצח הנאשם
 גם כי האחרון ברגע זוכר הייתי לא אילו

 לא שעוד לכם כותב הייתי שיר, זה התקווה
 בהעולם ייפסק. השירים מבול כי תיקוותי, אבדה
מעניינים. יותר דברים מחפש אני הזה

תל־אביב טליתמן, אפרים
• • •

שם שיגורה פה, שיגורה
 אבל גדול. עיתונאי הישג לא זה אולי
)13.2( הזה העולם עובדה. זאת

 בבמה האמריקאי סיים את הקדים
שבועות.

 מתברר שיגולה, חנה את לנו שגיליתם אחרי
 באמריקה. גם לקורא עוברת סחורה שהיא

 מיום האחרון, טיים גליון של השער ההוכחה:
 אחרי שבועות שלושה שהופיע במרס, ארבעה ,
 טיים אגב, שער. לה הקדיש הזה שהעולם1

 ביותר המסעירה כשחקנית שיגולה את מכתיר
 סכסית: אך כשמרנית אותה ומגדיר אירופה, של

 בדעתה מיושבת כאש: ולוהטת כקרח קרה
הרצליה צוק, נתן , מיניות. וקורנת

• • •
לכל אחד כדור

 מכבי אוהדי את יפטור האוצר אם
הזה (העולםלאתונה ממס־הנטיעות

תיקוניסתאז
 הלובאביצ׳ער של שאביו מספיק לא

 )ז6.3 הזה (העולם הגויים בין קבור
 עצמותיו את העביר גם השבועון

לאחרת) אחת סובייטית מרפובליקה
 מלובאביץ׳ הרבי של קיברו כי גיליתם אתם

 באלמה־אטה מעורב בבית־קברות מצוי
 את והעברתם תרגיל עשיתם גם אבל הסובייטית.
 היא הלא האוזבקית, לרפובליקה אלמה־אטה
אוזבקיסתן.

 חצי בת אלמה־אטה לתשומת־ליבכם: כן, אם
 הרפובליקה של בירתה היא התושבים מיליון

 שטח על אגב, המשתרעת, הקזאחית(קזאחסתאן),
ישראל. מדינת של משיטחה מאה פי הגדול

ירושלים רובוביץ, מנשה ד״ר
 של עטין גם זה שגיאלגרפיה כנראה 0

 כבר הזה העולם עכשיו אבל טיפוגראפית.
סתן כי יודע בקי  כמובן, היא, (שבירתה אוז

אן, איננה טשקנט) אחסת א קז הי  אינה גם ו
ת, חברתה כמו בסין גובלת אחי  אלא הקז

בלבד. באפגניסתאן

!״מעריב״ הזה״ ״השלם רק לא
האוטובוס, חוטפי את צילם מי

 תת־אלוף על־ידי מובלים כשהם
ואילך). 27.2 הזה (העולםמרדכי

 חטיפת מיקרה את הזכיר אבנרי אורי
 שבה המכרעת התמונה שאת כתב, הוא האוטובוס.

וחיל צנחנים קצין מרדכי, איציק תא״ל נראה
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״טייס״ שערהזה״ ״העולם שער
מיניות וקורנת בדעתה מיושבת

 שיבקשו ספורטאים עוד יש ),6.3
 ממין ספורטאים הם כי אם - פטור
אחר.

 מיקרים, צירוף סתם לא שזה בטוח אני
 מהמרי־ של החלטתם על בתשקיף שהידיעה

 של לבתי־הקאזינו מישחק ליום לצאת פורים
 ממס־ הפטור על הידיעה ליד הופיעה לונדון

 שייצאו אוהדיה, למען מכבי שדורשת הנסיעות,
 שחקניה את שם לעודד לאתונה, פסח ערב

במישחק־הגמר.
 אני וקוביוסטוס, שחקן־רולטה קלפן, בתור

 לבקשת ייעתר אכן אם האוצר, מן לדרוש עומד
 הבא הכרטיס על ממס״הנסיעות פטור גם מכבי,
לחו״ל. שלי

 אוהב אני כדורסל: מישחק אוהבים הם
 נוכחותי ללא כמותם, ובדיוק מישחקי־מזל.

 אפסיים. הם להרוויח שלי הסיכויים — בקאזינו
 עם שגם להודות, חייב אני עצמנו, לבין בינינו

ארוויח. שאני בטוח לא זה נוכחותי,
 לפני שווים האזרחים כל חוכמות: בלי אבל

 הם ואם בסל הכדור את אוהבים הם אם החוק,
ברולטה. הכדור את אוהבים

ראשון־לציון ברג, מאיר
• • •

1984 לא ה1 1985
 (העולםהמין בחיי להדרכה זקוק מי

)!6.3 הזה
 גדול(וגם אח עוד אין כבר נגמרה. כבר 1984

 לפרסם למה אז .1985ב־ אנחנו גדולה). אחות לא
 היקפה? אורגזמות קונדומים, על גילויי־אמריקה

 חדשות אלה בחיי־המין? הזאת להדרכה זקוק מי
רמת־גן זילבר, אלי מאוד! ישנות

 בעודו החוטפים אחד את מוביל ראשי, רגלים
 שבוע הזה. העולם צלמת רק צילמה בחיים,

 צלם את גם והזכיר עצמו את תיקן אחר־כך
 גם להזכיר היה הראוי מן רחמני. שמוליק מעריב,

 כותרת השבועון צלמת שיכמן, צ׳יבי את
 ביחד האירוע, במקום היא גם שהיתה ראשית,

 את צילמה שיכמן האחרים. הצלמים שני עם
 מרדכי איציק נראה בתמונתה אך מאחור, החוטף
האלה. התמונות שלוש מבין ברור הכי באופן

ירושלים שלם, רונית ________

הגראף
נראף1הפוט1

 השבוע שהופיע הזה, העולם בגליון גם
 לעיתונאים לח״כיבג היה שנה. 25 לפני

אמרו: הם וכך לומר. מה ולשחקנים
 מרדכי אחדות־העבודדו דדב •

 למנהל שר־האוצר בץ ההבדל ״מה ביבי:
 הקפאת־שכר רורש זה לקרח? בית־חרושת

שכר־הקפאה:״ דורש וזה
 םאול פוסט״ ״ג׳רדסלם כתב •
 מרגרט הבריטית הנסיכה נישואי על בהן,

מתחת גראף, עם להתחתן ״במקום לצלם:
פוטוגראף!״ עם נים

חזקי אלברט ״הבימה״ שחקן •
של בתסכיתים גם לפרנסתו. שהופיע, הו׳

 ההדשה: חליפתו מקור על קול־ישראל.
מתסכית!״ זה ממשכית, לא ״זה
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