
הקדמי: השער כתבתמכחכים
האומה אינטרס
 ישראל שגרירי פגישת הדלפת על

 (העולם בפאריס וברית־המועצות
).24.7 הזה

 מובנים היו שבעבר שדברים מאוד לי צר -
 ואגב, לכל. עתה מופקרים אדם, לכל מאליהם,

 אדם שאני אחד מאף אישור מחפש אינני
כזה. אני ליברלי. דמוקרטי, פרוגרסיבי,

 שהשתיקה דברים שיש ידעו שהכל ימים היו
 בלתי־ זה שעיקרון נראה ועכשיו להם, יפה

ישראל קול באיש מדובר כאשר ובוודאי מקובל,
 האם לשידור. ידיעה לו שיש ברגע הטלוויזיה, או ,

 שאליהם הקהילה או האומה אינטרס של המושג
 קיים איננו משתייכים, ישראל קול אנשי גם

כלל? אצלם
 להדלפת בקשר בכאב־לב, כותב אני זה את
 אולי אולי, אולי, בפאריס. סופר־וורונצוב פגישת

 התחלה איזה תצמח כזאת שמפגישה סיכוי היה
אם ואפילו שלנו. האמיתיות הבעיות פיתרון של

 לא היא רמת־הגולן, — אחת בעיה על רק נחשוב *
 בדרף מיכשול־ענק הוא כיבושה ושבוודאי שלנו

,שלנו! כן שהם יהודים, תמורת סוריה, עם לשלום
מה חשוב ולא מודלפת, כזאת ידיעה אם אז

 אותה? לשדר צריך אז המדליף, של המניע היה !
 ברור לא לאומית? אחריות אין שיקול־דעת? אין

הפירסום? יגרום נזק איזה
 שקול־ישראל הראשונה הפעם לא גם זאת
האוני כאשר אחדות, שנים לפני נזק. עושה

 אכסניית את לרכוש עמדה העברית ברסיטה
ירוש שבשולי נוטר־דאם הנוצריים עולי־הרגל

פירסומה על־ידי העיסקה פוצצה המערבית, לים
שהת לאפיפיור, הדבר נודע כך בקול־ישראל. *

העיסקה. את לבטל והורה בפרשה ערב
 לאותו המניעים את היום עד מבין אינני
 היה הזה המקום אם מזיק היה זה למי פירסום.
 היה לא זה כבוש, שטח לא זה יהודיות? בידיים
ירושלים רוזנהיים, גבריאל ערבים. מנשל

בדילה לא ם,1בי לא
 מזלצבורג עוקב שרם הקורא

בנו־ ההתלבטויות אחר האוסטרית
ומציע תקציב־הביטחון קיצוץ שא 4

אוסטרי. פיתרון
 השוהה ישראלי, כאזרח לי, מותר אולי

 (שיווק־פרחים), מיסחרית בשליחות באוסטריה
 בנושא המתלבטים במולדת, לאחיי עצה לעוץ

 שר־ החליט אלה בימים תקציב־הביטחון. קיצוץ
 פרישנשלגר, פרידהלם האוסטרי, הביטחון
 מטוסי־ ברכישת שהסתבך אחרי נועזה. החלטה

 מתוצרת דראקן, מדגם מיושנים, שוודיים קרב
 בסעיף־הוצאות לחסוך שאפשר החליט סאאב,

טיסות־לילה. לטוס עליהם אסר הוא מייד: אחד
האופוזיציה, מן בפרלמנט, אחד חבר קם ואז

!  הראוי מן אולי אמיתית: הצעת־ייעול והציע ן
ביום? לטוס גם הדראקנים על לאסור

ברור. הנמשל
אוסטריה זלצבורג, שרפ, צבי
• • •

גידש? של המלקקים ^
הזה (העולם מלקקים ועל ליקוק על

24.7.(
 נבחר המלקק היה פעם התהילה! חולפת איך

 בן־ גידעון של המלקקים 300 את (זוכרים מעם
 מן בלשונו ילוק אשר ■״כל בעין־חרוד, יואש
 איש הוא היום הכלב!״) ילוק כאשר המים,

טלוויזיה.
עכוזים. 100 ללקק ועוד מאוד. עגום זה

רמת־גן בכר, סמי
אחוזים. 100ב־ צודק, בכר הקורא •

 אס־חצירא מאהרן?
תמיר שמואל עד

יש ממשלות של שריס״לשעבר על
הזה (העולם בחיים שעודם ראל,
10.7.(

 עוד בחיים מצויים 80ה־ בן רוזן לשלמה בנוסף
 !להלן שכתבתם. כפי ,30 ולא שרים־לשעבר 39

בחיים: שעורם השרים־לשעבר רשימת
 אוזן, אהרון אבן, אבא חצירא, אבו אהרון
 מנחם ארידור, יורם אלמוגי, יוסף אלוני, שולמית

 יצחק בן־פורת, מרדכי בן־אהרון, יצחק בגין,
ברעם. משה ברמן,

 אריה גרופר. פסח גלילי, ישראל גבתי. חיים
)4 בעמוד (המשך

עפולה
 לאה של האישית הטרגדיה
ה שצי אליהו, ויוסף אלמקייס

 הצידה נדחקה שנרצחו, מורים
 שלמה כשעיר נשכחה, וכמעט

 באווירת״ליגץ׳ נתקפה כישראל
 כפרי־בשל ונפלה

 מסי- של בידיהם
צמאי״דם. תים

והשקל אתה

 עומרה של החזה
 לפניה, הולך מנקס

 לפניה הולך ובזכותו
 הוא חלומה שמה. גם

תמו בעירום, להצטלם
 - נאות תשלום רת

 מכל אותה שיפטור
 בעיותיה
הכלכל־
יותלכל
החיים.

האחורי: השער כתבת

הדביק! לא רוק
 כי ששמש תל־אביביים, צעירים שני

 קשה במצב מאושפז הרסו! רוק השחק!
 ומיהרו חרדה נתקפו איידס. מחלת בגלל

 אמרו אותם, הרגיעו הרופאים להיבדק.
 היה שהוא ברור ״אבל מזל. להם שהיה

כש־ שנתיים. לפני כבר חולה
הק־ חברי קובעים כאן. היה

בארץ. ההומו־סקסואלית הילה

אדולף קריית
אומר אמנה,־

0
 אומר נאמנה,״ קיריה לזונה היתה ״איכה

 לא קריית־ארבע אך הפסוק.
 עתה מעולם. נאמנה היתה

 קריית־ להיקרא ראויה היא
הרוחני. אביה שם על אדולף,

וכחנים שוטרים
 עויינת העיתונות כי טוען. בר-לב חיים

 כתבת־ מגיבה !״-להיפר השוטרים. את
״ה־ מנשה, כרמלה הרדיו

^7  אותנו, שעויינים הם שוטרים ^1
 מוכנים ולא מפנינו פוחדים
ידעימ שנם לנו למסור

הבלדריח
הפנתרית

 קילוגרם כשברשותה בלוד שנעצרה הבלדרית
 ידועה השחורים, בפנתרים פעילה בעבר הרואין,

 גאזי המיסעדן חבר. לכל לעזור שמוכנה כמי
 הפרשה באותה שנעצר חקק,

 לעזור נוהג הוא גם בהולנד,
0הפעם? בהם נעזר מי לכולם.

סובייטי גבר
 חדש עולה של אשתו קראה גבר!״ ״תהיה

למתימטי־ סרוססור מרוסיה,
 אקדחו את הניף הוא קה.

מבוכרה. עולה בשכנו, וירה

לאנטבה סמוך
 בוועידת־הנשים שהשתתפו הישראליות

 בכל - כחיילות להתנהג הסכימו בניירובי
 בקבוצת־פקו־ השתתפו יום
 שלא מי הוראות. וקיבלו רות

 ,1985 ניירובי סולקה. צייתה.
מאנטבה. קילומטרים 450

מצרי חימום
 המאוהבים פוליטיקאים כולל עצום, קהל

 הקר', ״השלום על והמתלוגנים בטאבה
 לרגל המצרית, השגרירות למסיבת נהר

 של לאורם התחממו הם יום־המהפכה.
 נמס וליבם די־נור זיקוקי

תרועת״החצוצ־ למישמע
 כל לכבוד שהושמעה רות,
למקום. שהגיע מהם אחד

גבהים עיסקת
 לארץ, חוזר ויליאמם ארל הכדורסל שחקן

 כמה דווקא. תל־אביב להפועל
 פינחס שהמאמן עד יעבור זמן

יז המישמעת, אוהב גרשון,
עושה־הצרות? השחקן את רוק

כלכלי באב טי
 שלו, המניות תיק את מוכר גדול קיבוץ

 שאומרים מה כל לא בסכנה. והבורסה
נכון. הוא בבנקים יועצי־ההשקעות

ל־ להיכנם אפשר עדיין
ה■ את ולהרוויח פת״ם

 אכן הבנקים אם פיחות,
הבא. באב ט׳ עד יתקיימו

אצ״ל עד התגרה
 מהפקה הונגריה ממשלת נסוגה האחרון ברגע

 שני תליית על סרט של צרפת עם משותפת
 על־ידי הבריטיים, הסרג׳נטים

 מפיקים תפסו מקומה את אצ״ל.
ה מתמיכתו הנהנים ישראלים,

הצרפתי. שר־התרבות של רבה

למע (בתמונהסימון ברי רקדנית־הבטן
 מאפיית־ וגילתה לתל־אביב, באה לה)

 של המסורה הפירסומאית • ביפו פיתות
 ל־ שורבב זהבי נתן • שמאי יעקב

המר הנכדים • ואשתו בעל בין מילחמה
 הללויה משתתפי • נתן אייבי של עישים

 אתי במינכן מצאו בברודווי
 זבלדוביץ פויו • זוגם בני

 דויטש, טל עם מתחתן
0קרמר. גרי עם נוי ודפנה

שם: המדורים הקס
 נפטרו, 47 שרים: 111 - מיכתביס

3 בממשלה 2 5 ו־ לשעבר 39
4 הפושע של השוטרים - יקר קורא

5 לחדל הכנסת שליש - תשקי(!
ה נ די מ 7 סטאלין על ששר האורח - ב

 את לבלום ניתן האם - הנדון
13 תהליך־האימים

 פינחס ביקש והיכן מתי - אנשים
15 מהגג לקפוץ ספיר

 עולה רחמים, אשר עם - ראיון
16 מאתיופיה

 אורות של ציונות - אייטי יומן
19 גבר־החלומות של וטיבו

 ששר־ ״חבל - אומרים הם מה
 20 בלהט־היצרים!־ נסחף המישפטים

 לא זה קולטורה - זה וגם זה גם
23 תרבות

 26 הפרוע וחתן הסנדלר בןתמרורים-
של הסודית הדירה - ואתה השקל

27 בלאס
 הביזבוזים: צימצום - הבא העולם

 כיסאות־ את מחזירים הנכים
28 הצמודים הגלגלים

 וקפטן במרד קפטנית - ספורט
29 במרצדס

 בוונציה תחום־המושב - תשבץ
30 אותיות) 3(

 האצבע סודות - הורוסקופ
31 השלישית

 בתי־קולנוע עשרות - קולנוע
33 חדשים

 ופיצי לוי חווה - המרדולת רחל
44 בחרוזים ב׳ פרק ויטונסקי:

46 מכתבה כחלק החושך - שידור

 במישרד־הברי־ המשבר בגלל
̂י המיתות מיספר יצומצם אות,  ־

 של בהופעה התעלף ג־זרג׳ בוי
 כיצד + שר־האוצר

י |6  הי מוראל על שומרים 1
המטומטמים. קוראים

עתידה

השחור
ש רחמים, אשר
 מאתיופיה ברח

,13 בגיל לבדו,
חו בראיון מספר

 שהגיע מאז עליו שעבר מה על שפני
 ועד וגעגועים, תיקווה מלא לארץ,
 הדתי, למימבד ביחס למר-נפש שהפד

בכשרותו, ספק המטיל
 חשבתי ״לא ומכריז:

יהודים!״ סוגי שני שיש

✓*•זו 11*1 1 **

2500 הזה העולם


