
מכחכים
הנולד ראיית

תש במדור המופיעות הידיעות על
קיף.

 ובימים בשבוע רביעי יום כל של למחרתו
 בערב מחדש. פעם כל נדהם אני מכן, שלאחר י

 ליד הזה העולם את רוכש אני השלישי היום
 5 דף את ראשון דבר פותח נורדאו, בשדרות ביתי

 המעניינות, ידיעותיו על תשקיף, מדור את וקורא
 מן נכבד חלק מכן, שלאחר ובימים ולמחרת
■ בדרך־כלל בעיתונים, מופיע בתשקיף הידיעות

 העולם הראשון, הופעתן למקום התייחסות ללא
הזה.

 שהם האחרים, לעיתונים בכלל, בושה להם אין
 הבלעדיות הידיעות את חופשית, ביד כך, נוטלים

תשקיף? של והמקדימות
תל־אביב בואנו, הרצל

הוא. כן כשמו - תשקיף מדור חלילה. •
א מודיעיו צוות בעזרת ם פשוט הו  מקדי
ת לראות  מכן, כך.ולאחר על ומדווח הנולד א

ם העיתונים המצי■ על מדווחים פשוט האחרי

• • • •אית

בן־יהנדה פינת
 הזה (העולם תיקנית לשון על

25.12.85.(
 פישל,' הקוראה דיברי על להגיב לי יורשה
 יפה״. ו״מאוד ״מאידך״ בביטויים פגם המוצאת
 ו״יפה גיסא" ״מאידך רק לומר צריך לדעתה
מאוד״.

מאידך, כך. הטוענים מדקדקים יש אומנם
 (בלכסיקון מטה החתום ובהם אחרים, טוענים
 ״מאידך של כקיצור ש״מאידך", הלשון) לשיפור
 או אגב״ ״דרך של כקיצור .אגב״, וכן גיסא״,
הם. כשרים פסולים. ביטויים אינם אורחא״, ״אגב
 פועל או תואר שם לפני ב״מאוד" השימוש גם
 חיננית, מאוד כמו — אחריהם) רק דווקא (ולאו
 בהם אין — מחשבותיך עמקו מאוד יפה, מאוד
פגם. שום

 על הזה להעולם כוח יישר זו, בהזדמנות
 יפה ורעננה. דשנה בו״ו מאוד למלא הקפידו

צריך! כך יפה! מאוד מאוד!
ירושלים סיוון, ראובן ד״ר

• • •
34 זה ר״ד

 להב בקיבוץ שמרו שבו המיקלע על
).8.1.86 הזה שנה(העולם 30 לפני

לשפג־ קורא שמישהו שמעתי לא שלי בחיים
 וכמה כמה הצלתי שבעזרתו והוותיק, הטוב דאו

 של בקרבות חיי־אני ואת חבריי חיי את פעמים
.34 פדג בשם מילחמת־העצמאות, שלהי

מיפעלי־ מתוצרת הזה, המיקלע של שמו
 שהגיע מילחמת־העולם, של הגרמניים הנשק
 מאז בצה״ל, היה הצ׳כיים, ממחסני־השלל אלינו

 ייצור סידרת מ״ג אומנם שזה — מגל״ד ומתמיד,
.34 זה של״ד ידוע הלא כי ,34 מס׳

 של הישן לשם זכר הוא במגל״ד המ״ג אגב,
 מאשינן־ (בגרמנית: מכונת־ירייה — המיקלע

מ״ג>. ראשי־התיבות גם ומכאן גוואר,
רחובות שור, נחמן

1936ב־ מה כתב מי
 משוררי ידי מעשה פירסומת על

).1.1.86 הזה (העולם ישראל
 טל אליהו הפירסומאי של לעבודה כחברו

 להעיר, ברצוני ,1947 עד 1936 משנת בשמן.
 הסיסמה כי ההיסטוריה, ולמען הדיוק למען

 בני- את לא אך בני־האדם, את לרמות ״אפשר
ידו. על נכתבה לא המעיים״

 המשורר על־ידי ,1934 בשנת עוד נכתבה, היא
 לשמן הגענו ואני אליהו כאשר שלונסקי. אברהם

 היתה )1936 בספטמבר והוא ,1936 ביוני (אני
מגד. לשמן במודעות בשימוש כבר זו סיסמה

חיפה ליניאל, שמעון
• • •

הגשם של הקבר מ? האיש
 הזה (העולם מטבריה חיא רבי על

8.1.86.(
 מדרגות של בעיה תהיה שלא הראוי מן באמת

 חיא רבי של קברו את לבקר לרוצים נוחות לא
 שמה לבוא המבקשים לאלה לא ובוודאי בטבריה,
הגשמים. על להתפלל על־מנת
 חיא(שהיה רבי של היחיד ייחודו זה אין אבל

 מבבל לטבריה שעלה זה, חכם כרבא). יותר ידוע
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

ההלשנה הדימיח הטרגדיה
שני — יערי ואהוד חווה

 שניהם מצליחנים, הם
 החזית מאחורי מופנמים.

הס והמכובדת השיגרתית
 משברים, סערות, תתרו

 ושיני מריבות
ולב־ — אות

■ ן סוף ■
הדראמה. הם

האחורי: השער כתבת

 זאת תהיה שלא .תקוותי
 חרמון שימעון פרשת
 ואבן, השופט. אמר שניה!״
 מיספרם הוא מאוד מפתיע

 בשתי הזהים הפרטים של
 הרצח פרשות

מלב מלה —
■ ■  •האחות סקי י

בלאם. כרמלה

 ל־ להלשין אדם חייב האם
פר לו כשנודעו מישטרה

 האם פרשת־רצח? על טים
ש מפני לעונש צפוי הוא

ל מישפטי תדריך שתק?
 ״העולם קוראי
בעיק• הזה״,

 ההדלפות בות ■
החקירה. מן

אדומה ריבית
 תל־ הפועל של ביותר הכמוסים הסודות

 ויליאמס ארל הכדורסלן עם החוזה אביב:
 כמה האגודה, חייבת כסף כמה (בתצלום).

ואיך השגה תפסיד עוד היא ן
המושח העסקתה אותה סיבבה

ריבית־נשך של בהלוואות תת ©

האמינה
 שימי של חסידיו

 מייחלים פרם עון
 יפר שבו לרגע

הרוטצ הסכם את
 בחירות ויזום יה

 הוא אומרים: בו המזלזלים חדשות.
 כי ההסכם, את יכבד —

' ■4  בעם־ תדמיתו לו חשובה 0
■ 1 1  חשובה היא — אמין קן 1

המדינה! מגורל אפילו לו

וסבי
הרצח

רוסי
עירום
וערי!

 מכוער שמן, ״אני
ל יכול ואני וזקן,

 את רק לכס הציע
 הכריז שלי!״ התחת
 הגולה, הרוסי האמן

 גופו את שחשך
 במיצג אותו וצבע
 הו־ בירושלים. עליז

הת אחד בש־כיפה
 לדעתו בקהל. פרע

אותו. בייש האמן

 רציחות כד
החוח כביש

ברצי להתעסק מישהו חוזר פעם מדי
 האחרונות השנים 20ב־ שאירעו חות

 חד• תיאוריות ומשמיע בכביש-החוך,
שווע■ הזמן הגיע שות.

ו  את תחקור מוסמכת דה *1|
רצינית. בצורה העניין

המישפחה ידידי
 ידידו - נאצר ג׳ק של בגי־אחותו

 לקבל שניסה שרון. אריאל של
 מואשמים - ״אתא־ את בזיל־הזול

 משמשים הם כי בארצות־הברית
 אסיאתי. רודן שר כאגשי־קשר

 עתק הון המרוויח
 ה־ משלם מכספי
סהאמריקאי. מיסים

ח מעצר עו ב עי

בעיניים מוכרים
 במו לחזות לבית־המלון מיהרו הכתבים

 של פומבית מכירה מתבצעת כיצד עיניהם
 ציפתה בפנים אך ענקית. רשת־מלונות

בכני חצוצרות תרועת הפתעה: להם
 שמותיהם, את בקול שקרא כרוז סתם,

 והרבה־הרבה מגוחך טקס
 שם, היה הכל יחסי־ציבור. ^1י1

פומבית. מכירה מלבד הכל

פרקלי להתאמץ: יכולים ממונים סניגורים גם
 אורלי ברצח הנאשם חליווה, שלמה של טיו

ו לזבובים מומחה הביאו דובי,
על את שהוכיחו לדם, מומחה
התביעה. מומחי פני על יונותם

 גיודי הדוקטורים שנעצרו לפני שבוע
התחזות של בחשד אנן״חן, ואברהם

ואמר שר״הבריאות אותם שיבח לרופאים,
• • •—־ * ־ - ־ - - ־ ־ ■ ־ ־ €־•—-

לי שאלות ד ל
 הדברים בגלל פריחה אני האם
 עם למה • לבעלי? עושה שאני
 לא אבל בסדר, זה זרות נשים

 ש־ לעשות מה • אשתי? עם
לי ויש שדיים לי אין —-

 כולם למה • נמשים?
הומו? שאני חושבים

נפש אהבת
 הצליח שלא מפני שהורשע הפסיכיאטר,

 נזכר מתחזים, סוכני־מישטרה שני לזהות
 ומסביר אייכמן של נפשו את איבחן כיצד

ל־ צורחים הפקידים מדוע
ע־ הוא 84 בגיל סיבה. לא

9*1 7  ועדיין בנשים מתעניין דיין 4
נפש. בענייני לטפל אוהב

המרחרח רחר
מרווחת:

(בתצ הוד אריאלה
 לביו יובל בין לום)

הח • פנסטר שלום
 של המים על נויות

 רפי ושל פרי אולסי
ה הטלוויזיה • שאולי

 מי — בהריון ישראלית
 אם סיגל • האבות?

 האהבות • ילד מתכננת שוב
 ומאיר יובל במישפחת

 יןא שיך לחיים • בנאי
שושנה. אל עצבים כרגע

 הבאבא פרשת * בשבט בט״ו כבד .השתלת
 אסיר- אשת * הבקבוקים וארבעים סאלי

 בשיחת הופרתה המחתרת
המישט־ * הכלא מן טלפון

^9 4^  נגועה עיתונאית מחפשת רה ^
בחברה. שפגעה באיידס,

הקבועים: המדורים
3 מטבריה המשי סוחר - מיבתבים

 .העיתונאים - איגרת־העורך
4 הטובים־

5 ערבי זרע דרוש: לדתיים - תשקיך
6 ספרדית רומאנסה - במדינה

11 האמיתית השאלה - הנדון
 לשמוע רוצה מי - אנשים

12 אתמול' של ■פסוקו
 שמדיניות ״התברר - אומרים הם מה

14 הרגלי־ את מזמן פשטה השקט
21 עסקנים רישוי - אישי יומן

22 הגיעה הצבר עת - ישראל לילות

26 קלים? גירושין לעודד - שידור
27 דל״בשר ולענט צ - קולנוע

 30 עזה מושל שהיה השר - תמרורים
 ארוס של מחיצו נפגע - תשבצופן

32 אותיות) 5( ונפטר
32 לחירש והיה הרגל את שבר - הווי

33 בחיים פיס צריך - זה וגם זה גם
34 שנתית תחזית דלי: - הורוסקופ

35 מאשדוד אשה - הולך הכל
 הנשואין חיי - המרחלת רחל
40 פשוט דבר לא זה

 השתול צדיק - הבא העולם
42 בשיגרון לקה פלגי־מים על

ה העולם 2525 הז


