
מכחכים
כ? גנרי, לא; ״כר״,

(״מדי") רחנעם של השתתפותו על
 (העולם בבית־שמש בכינוס זאבי
).24.7 הזה
הש שלפיה ידיעה, הובאה הזה בהעולם

 בבית־ כן־ תנועת בחסות שנערך בכינוס תתפתי
 זה לפיה פרשנות, כך על ניתנה ואפילו שמש,
 הימין בקרב לעמדת־מנהיגות להגיע מצירי נסיון

הקיצוני.
 מיש״ ובני תושבים בהפגנת השתתפתי אכן

 לעונש־מוות בתביעה בבית־שמש הנרצחים פחות
 ואף בלתי־מיפלגתית היתה ההפגנה למחבלים.

 חברי־כנסת, אפילו בה. בחש לא פוליטי גורם
 המארגנים על־ידי נדחו אליה, להצטרף שביקשו

בלתי־מיפלגתית. תושבים הפגנת שזוהי בהסבר
 כלשהי פוליטית למיפלגה להצטרף כשארצה

 בגלוי זאת אעשה לי) יקרה לא שזה מקווה (ואני
 נאלץ אז אהיה מיקרה, בכל הדבר. את אסתיר ולא

 המיפלגה את לקבל אוכל לא כי אתכם, לאכזב
רמת־השרון זאבי, רחבעם למעני. שבחרתם

 ויחזקאל ירמיהו
אחרת סבורים
 (העולם .בוא' בתיבה השימוש על

.131.7 הזה
 בלשון רק לא שולט הזה העולם עורך
 אוהב גם לדעתי, אלא, מיכמניה, על העברית

 בכל לצטט, מרבה כל-כך הוא שאותו תנ״ך,
הזדמנות.

 מעיניו נעלם זה כיצד מבינה, אינני כך, אם
 במפורש, כתוב נ״א) (פרק ירמיהו אצל שגם

 מעשה את בציון ונספרה ״בואו — בנוסח,בוא׳
 ״בואו — ל״ג) יחזקאל(פרק אצל וגם אלוהינו!״

אלוהים!״ מאת היוצא הדבר מה ושימעו נא
לבוא. לכן, מותר,

ראשון־לציון אבני, עמליה

ובןח־החןפה בוח־הזרזע
נו תקציב-הביטחון קיצוץ על עוד
).31.7 הזה (העולם אוסטריה סח

 בעברית אומרים שאנחנו כפי לו, תיתי
 הוא הקרירה שמזלצבורג שרם, לקורא אלגנטית,

 לקצץ כיצד עצות בחמסינים, למזיעים לנו, שולח
 מטוסי־ רוכשים כבר כאשר בתקציב־הביטחון:

בלילה. ולא ביום לא אותם, להטיס לא — קרב
 מניח אני בזלצבורג, זמן די יושב הוא אם

 ללמוד אלא פרחים, הרבה למכור רק לא שהספיק
 קרא אולי הוא ואז אוסטרית. היסטוריה קצת גם
ההיסטורית: האימרה את
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מילחמות: ינהלו שאחרים — בלטינית —וזהי
 נישואין. עורכת המאושרת, אוסטריה את,

 £>ו*ועז של יותר קדום נוסח הכל, בסד וזה,
 ־ו0ו*ז,£?\07 *עע8

 גילו 15ה־ במאה כבר היה: כך שהיה, ומעשה
 מכך, ומשתמע מילחמות, פחות שכמה האוסטרים

 להם היו טוב. יותר תקציב־ביטחון, שפחות כמה
 נישואין. כמו אלגנטיים, יותר הרבה פיתרונות

 לבית המלכים מן רבים שעשו מה זה ואכן,
 בכוח־ מדינות״שכנות לכבוש תחת — הבסבורג

בכוח״החופה. אותן נטלו הם הזרוע,
 החמישי אלברכט המלך נשא למשל, כך,
 בוהמיה קיסר סיגיסמונד, של בתו את לאשה

 למלכן, אלברכט, הוא, היה נפטר וכשזה והונגריה,
 שילטון תחת כידוע, נשארו, הארצותיהאלה ושתי

תל־אביב הרץ, אגץ שנה. 400 אוסטריה

לבזבז לא רחסור,
 (העולם יעקובי גד השר לישבת על

).7.8 הזה
 לישכה אודות דברים פירסם הזה העולם

 נכונים. אינם אלה דברים יעקובי. לגד חדשה
 בא בתל־אביב אב״י בן איתמר ברחוב מישרדנו

 ולא קלישר, ברחוב מישרדים קומת במקום
לה. בנוסף
 ממשלתי, בבניין מדובר המיקרים בשני •

 שכר־דירה בשל הוצאות כל נגרמו לא ולמישרד
 שיפוץ כל במקום נעשה לא סיוד, למעט וכדומה.

הקודם. ממישרדנו הועבר הריהוט וכל שינוי' או
 לחלוטין אין ולי והתיכנון הכלכלה לשר •

 במישרדי השר התארח כה עד בתל־אביב. לשכות
 למשך תשלום ללא התעשיה לפיתוח הבנק
הש אני ואילו שבוע מדי שעות־עבודה כמה

קלישר. ברחוב במישרד תמשתי
)4 בעמוד (המשך

הקידנזי: השער כתבת

האיידס בצל
אל מוסבסו  בראיון מספר ישראלי הו

ם חושפני ת גילה שבו הרגע על מדהי  א
 מפני והפחד בה מילחמתו על נטייתו,
 על ילדיו, ועל לאשה נישואיו על נטייתו,
חסיו על ממנה, פרידתו  גברים עם י

ת ^ פו  בחייו, שונות בתקו
״מתאונות־דרכים ומכריז: ^1^1

ם מאיידס!״ מאשר יותר מתי

המיסתורין .,חקירת
מר יצחק תת־אלוף פנה החקירה באמצע

 לממשלה, המישפטי היועץ אל הקצח״ר, דכי,
 להוציא כדי השבויים את היכה כי הודה

להע־ וביקש מידע מפיהם
מסקנות, אין מרוע לדין. מידו
חקירה? של וחצי שנה אחרי

עיתונאית חנונה
פומ הותקן! קוטלר יאיר העיתונאי

 העורך רוזנפלד, שלום על-ידי בית
 הוא בתגובה מעריב. של לשעבר
ה־ עורך את מאשים

האחורי: השער כתבת

 ומוות אימה
היולדות בחרו

 אני ■רסי! בחדר־הצירים: צעקה משדרות תורגימן מזל
 נשלח י,6ר בעלה, אליה. ניגש לא איש אך הצילו!־ מתה!
 מימי מתה. היא בסדר. שהכל בהבטחה הביתה, כן לסני

 הרופאים אף עזים. כאבים על התלוננה לוי(בתמונה),
ה אחר בבית-חולים רק אותה. הרגיעו

חדרי־ מדוע פד. נשבח בגופה כי תגלה
לחדרי-מוות? באח,יונה הופכים הלידה

 התחנן! הוא בי צהרון
 כמו ולתקיפים, לגדולים

סלוינסון. ויעקב דיין משה
הפאשלה

בהפקה דולר מיליון כמעט לשרוף איך
 מפיקים שני השבוע הדגימו זאת - מגוחכת

 ומוכר סאלם •עקב המסגר חסר־־נסיון.
ב־ נויבאוור, גבי התקליטים ^

סטיו־ אל קוקר. ג׳ו רמת־גן.
שם. היו לא ג׳ט וג׳ואן ארט

והשקל אתה מי
מז ? מו ת חו פי

לזינסז פרשת
גרמניה נוסח

 של הבנקאיות המניות מילכדו כיצד
 הגיע איך • מודעי יצחק את הקשישים

 למעליות שוהם דויד
 זעם מדוע • נחושתן

שניצר! משה היהלומן

ו/׳/ 1 | 1 י ^

0

לב מיוה
 הבאבא־סאלי, של יורשו דורש דולר אלף 200
 לב מירח לשעבר, מפילגשו נתיבות, איש

 מיסדר על מדווחת אדווה נעמי (בתמונה).
 ומגלה מירח של בחייה האחרים הרבים הגברים

 נרגשת אינה היא מדוע
בקפה קוראת מהתביעה:

ברוך כי לה הבטיחה
לזרועותיה. יחזור אבוחצירא

 העבודה מיפלגת של קרן שימשה האם
 מחברות־ שוחד להעברת כמסווה הישראלית

 עזרו האם גרמניים? לפוליטיקאים ענק
האר־ כשתי הפוליטיקאים

שחורים. כספים להזרים צות
אלה? של לקופותיהם אלה

שלמחרת בבוקר
 בהערצה: עליהם הסתכלה המדינה

 נישאה היפהפיה, הצעירה לילי,
 הושחתו שפניו צה״ל נכה לבועז,

 הזה העולם במילחמה.
 ארוחת־בוקר, איתם אכל

רו אינם הם כי וגילה
סלאומי. נכס להיות צים

1ר 1 ל 1"־ 1*1 1 ו

 הרסב״ם: שנת ררגר חדש ספר
 רהירכות־ מדריך - חזקה־ ״יד

 ־*י המתחיל לאברך פוקר
 דורש שרו! אריק

 בסיסי את להשמיד *6■
בחרות. לוי דויד

ב?ן*צוו
נמרץ

ש השורטס מיכנסי
 מתאימים באופנה

 למזג־האוויר בדיוק
להשי וניתן החמים,

 סיגנונות: בשלל גם
 במראה הצבאי, במראה
 ובצורה המיני חצאית
תינוקות. לחיתול הדומה

העינוי□ שיטת
 את לעצור המישטרה הזדרזה מדוע

 חיוני זה היה האם - אלבין מיכאל
 של והשיטה הנוהג לפי החקירה? להמשך

 המעצר, כי בוודאי. - המישטרה
אליו, המתלווים והעינויים

 לס־ אחת: למטרה נועד £ 1 ^
מחשודים. הודאות חוט

המרחרח רחר
מרתחת:

(בת אדר מיכל
להס ממשיכה מונה)

 • על אל את עיר
ן יגאל רקי מ  שוב תו
 - מילה תהיה אבא.
 • ברית לא אבל
 וקרולין דיין אסי

נישו שוב - לנגפורד
 )60( הולדת יום • אין!

 (״ראשדודו • דיין לרחל
מתחתן. קופרמן העיר־)

המארוקאי הקשו
האופו מנהיג ונרצח נחמן! מדוע
השתתן! מי המארוקאי, זיציה

העמק־ ומהו במעשה,
 שעליו המחריד ביש

^1^ הראל? איסר התריע ■

בג׳ונגל ילד

 האיזמרגד, יער של הבימאי בורמן, ג׳ון
 לבנו העניק מדוע הזה להעולם מספר

 התפקיד את מוחית, בפגיעה הלוקה (בתמונה),
 באימי נזכר בסירטו, הראשי

 את לגלות ומסרב הג׳ונגל,
האינדיאנים. של סודות־הסם
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הקבועים המדורים
 -כוח־חזרוע מיבתבים

3 וכוח־החופה
 מדהימה גירסח - העורך איגרת

4 קשה ודילמה
שקיך 5 ברלב בידי המפתח - ת
 ביאליק נחמן חיים - במדינה

6 מרשרש ברישרוש
ן ת 11 חשוד עוצרים מדוע - מ

 הקונסול של בת־חזוג - אנשים
 12 הדוברת של ומענק־חלידח המצרי

 ■הטובים - אישי יומן
17 לעיסקי־אווירד

18 הומוסכסואל עם - ראיון
 אריח מזל של התאמה - הורוסקופ
21 אחרים למזלות

 המסיבה מסמר - ישראל לילות
22 מבנימינה
24 ׳85 שורטס - חלוז־ראווה

 למעליות מהבנק - ואתה השקל
26 ללונדון ומהארץ

 זקוקה ■הארץ - אומרים הס מה
27 לקוסמים!■ עכשיו
32 אותיות) 6( קין אות - תשבץ

תי  אוסטרי רובה־סער - ד
 32 ישראלי וקובע־פלדה אנגלי שכפץ

 מאשה מיכתב - זה וגם זה גם
33 לשמנים חשובה והודעה נבונה
35 נשבר לונדון לירון - שיתר

 פרטי שלום - המרחלת רחל
40 ירושלמי וחתן
 אלקטרונית מזכירה - הבא העולם

42 להריון נכנסה
2502 הזה העולם


