
מיכחבים
וטהורים טובים מניעים.

 הנשק בפרשת הנוכלים" ״טריק על
 הזה העולם הפרסי", לאיראן(״השוק

11.2.87.(
 בפעם כך על קראתי כאשר אותי הצחיק לא זה

 על קראתי כאשר אותי הצחיק לא וזה הראשונה
אבנרי. אורי של המצויין בהנדון שוב, כך

 לאיראנים לספק ל״חוכמה״ כמובן, הכוונה,
חדי טילים להם הובטחו כאשר מיושנים, טילים
 בשבילו לי שיש מטומטם כך כל מעשה זה שים.

ש במישרד־הביטחון, לפקידים אחדו הסבר רק
 הזה, ההתחכמות־הנוכלות מעשה מאחרי עמדו

 הם — ביותר והטובים הטהורים המניעים היו
האיראני. הקשר את לפוצץ ביקשו פשוט

רמת-גן קומט, חיים

תי מקיף בדק־בי
 של (״תהומות פסולות נורמות על

).11.2.87 הזה העולם שחיתות",
 בשם מודה ואני המרתקת הכתבה את קראתי
 ומילה. מילה כל עם בוודאי המזדהים הקוראים,

 החדשה מציאותנו את משקפת בלס דויד פרשת
 שהשתרשו הפסולות הנורמות ואת כיעורה בכל

הציבוריים. בחיינו לאחרונה
 של בתוכניה היום עד למשל, מופיע, בלס

 קרן ממייסדי כאחד הפילהרמונית התיזמורת
 דולר אלף 30 תרם שהוא אחרי וזה, *?תיזמורת

 מסויימת, הסתייגות תחילה היתה אומנם לקרן.
 חברי עיני את כנראה, סינוורה, ההמחאה אבל

ההנהלה.
 ואולי התיזמורת, הנהלת שחברי מקווה אני

 הכתבה את קראו יוקרתיים, מוסדות כמה עוד
 מקיף בדק־לית על בכובד־ראש לחשוב ויתחילו
 כל עם בהתקשרות משגיאות בעתיד ויימנעו

אבחנה. ללא שלנו, ב״מימסר" דמויות מיני
תל-אביב רפופורט, שמואל

קצץ מ״כ, ודיל,
 (״הנני לצה״ל ההשבעה סיקסי על

 הזה העולם ומתחייב!", נשבע
31.12.86.(

 נשבע הוא בו השבעה, טקס עובר חייל כל
 היחידה הפעם וזו ולמולדתו. לצה״ל אמונים
 ולמולדתו. לעמו נשבע הוא בה בחייו, כמעט

 התנ״ך ספר על יש חתימה איזו משנה זה האם
 רמטכ״ל? של או רב של בטקס), לחייל •דהמוענק

חייל, בתור טקסים, שלושה עברתי היום עד
 ולדעתי מחדש, התרגשתי פעם וכל וקצין, מ״כ
 טקס כי רושם. בו משאיר לא כזה שטקס חייל אין
אנחנו. ומי אנחנו היכן לכולנו מזכיר זה

אנגילס לוס (בטיול),בוארון עזרא

שה יודע מי שלו
העו מבקרי״המדינה(״תמרורים" על ■י•

).11.2.87 הזה לם
 של מינויו על דיווח האחרון תמרורים מדור

 הראוי מן הרביעי. למבקר־המדינה מלץ יעקב
לתפקיד. קודמיו שלושת היו מי לפרט היה

 מוזס, זיגפריד היה הראשון מבקר־המדינה
 ההסתדרות יו״ר ולשעבר ורואה־חשבון עורך־דין
לתפ שמונה היטלר), (שלפני בגרמניה הציונית

 ארנסט יצחק היה אחריו הבא .1949 בקיץ קידו
 הדואר, בנק -ויו׳׳ר למישפטים מרצה ־?בנצל,
 היה, והשלישי בתפקידו רצופות שנה 20 שכיהן
 עורן־דין טוניק, יצחק היוצא, המבקר כמובן,

ירושלים דיים, דוד במיקצועו.

התורן הרוקח
 בכלא יערי חווה של ידידותיה על

 הזה העולם שוב״,• מחייכת (״חווה
11.2.87.(

 מהקשר להשתחרר מסוגלת איננה יערי חווה
 (בעבר), ידידתה רוקחים. לנשות שלה הכפייתי

 ידידתה רוקח. של אשתו היא גרנות, אביבה
 גם היא לב, אילנה בכלא), לחדר בהווה(ושכנתה

תל־אביב שומכר, גילה רוקח. של אשתו כן

ענייני הסבר
העו לשון(״מיכתבים", מטבעות על
ואילך). 21.1.87 הזה לם

 אותן הדמעות כסוג חרישית לדימעה ההסבר
 על חריש, יוסף לממשלה, המישפטי היועץ מזיל

 כס את עזב מאז נקלע אליהם הקשים החיים
)4 בעמוד (המשך

ק ו גי א מי ד
ו ו מי ג׳

 בפיש־ במישפט הנאשם אביו, בעוד
 בחיוך בידיו מנופף עי״שארבלינקה,

 חדש: תיקשורת כוכב נולד עבר, לכל
 21ה״ בן בנו ג׳וניור, דמיאניוק ון ג זהו

 הזקן איוואן הנאשם. של
ל פתק שלח שוב

ברק. דפנה עיתונאית

 הגינדים
 פותחים

הפה את
לש שלא החליטו גינדי מישפחת בני
 זאת, בכל התיקשורת. עם פעולה תף

 ומשה יגאל האחים של שובם אחר
 המישפחה של נציגות קיימה ארצה,
 ה ״העולם עם שיחה

בע את חיסלו לדיבריהם,
סמס־הכנסה! עם יותיהם

ת שער כתב הקדמי; ה

של החברים
 - חנטיקקי זעדנאן שחימר אל פרס, שימשן

 הנפל לעיסקוז לחבור אותם הביא מה
 המחברת החוליה ייאמן: לא האיראנית?

 הפשע של עיסקי־ההימורים היא
̂  ומה בלאס־וגאסו המאורגן

#■ גוציונה, לבוב שלהם הקשר 1 
״פנטהאוז״? שר מו״ל־הערווה

ת תב ר כ שע האחורי: ה

הקברניט גירושי
 מרגלית נדב הקברניט בין אלים סיכסוך
 ובה עד, ״אל טיסת את עיכב אילנה, ואשתו,

 שוודי, מפתח הרים הוא נוסעים. 470
 כשמעד, עצמו את שפצע טוענת היא

 הוא עיכוב־יציאה, צו הוציא הוא
 שבה - מרירה יצירה חיבר הוא

עליה. דעתו את מביע הוא שבא ^34^

לארבלי שאלות
 הבכירות למישרות המיכרזים שרוב נכון האם

 אין מדוע מראש? תפורים הבריאות במערכת
 צריכה למה הציבור? תלונות על בזמן עונים

חדשה? וולוו שרת־הבריאות
^1 1  שא־ ? מונעת רפואה אין מדוע 7

ארבלי-אלמוזלינו. לשושנה לות

 ריבשיץ, אוו■
הרע הבער

 על מכריז רע!" הכי ובעל מצויין אבא ״אני
 בראיון ).50( ליפשיץ אורי הצייר עצמו

 וילדיו, נשותיו בל על מספר הוא חושפני
 דאגות ועל הקיבוץ על עבודתו, דרך על

 ה־ על דיעותיו פרנסה,
£ ועל הישראלית אמנות
.29ה־ בת דורית עם יחסיו

לוי תקדים
 האדירה השוחד בפרשת הנאשם לוי, רפי

 בבית־ פעם הסתבך כבר בירושלים,
 שהוא בג״ץ קבע שנים חמש לפני המישפט:

 בראש כשורה, שלא פעל
י ■ • מ  איש ועדת־התיכנון־והבניה. ש

הזה. לעניין לב אז שם לא

הקבועים: המדורים
3 הרוקח אשת מיבתבים

4 אנונימי מיכתב - העורך איגרת
5 והבשר החתולים ־ הנדון

6 המרגלים רב - במדינה
10 פרין לילי - תשקיף

13 בצלולואיד מישגלים - אישי יומן
 16 שבויים! להחליף - אומרים הם מה

18 50 בן צייר עם - השבוע ראיון
21 ברשת דגים - הורוסקופ

22- 33 בן טרי פרי - ישראל לילות

ההשפעה שהוי
 וטוהר ההגינות היושר, בעד כולם הח׳׳כים כל

 כיועצים מהצד, מתפרנסים הם מדוע אז המידות.
 המרבה לכל השפעתם את המוכרים למיניהם,
 עצמם: את והגבילו התעלו. הם הפעם במחיר?

החליטו החתולים
, _ לגנוב שלא
מהמיטבר! בשר

 ספורט? הוא (,גשר״) הברידג׳ מישחק האם
 במישרד־ שלא. חושבים הססורט במוסדות

 המשו־ ולאלף לצועדים, אותו מלמדים החוץ
דש־ שהתכנסו געים־למישוזק,

■1 ממילא — משנה לא זה בוע, ^ 1
בהתנדבות. הכל מארגנים הם

 בדרום ברקן יהודה
שחו משרתים אפריקה:

 מה • לבנה וגברת רים
של מהפיטפוט שיצא --- ----- ---- ■

רומאן: סיים שוב רביד מוטי • שני? רונית

24 הח־כ עניבת - אנשים
26 אישום כתב - הרדמה בלי

 29 אסירות שתי של - אחרת דיעה
30 ירוק טימטום - חדש דף

32 תשבץ
33 סווירי ציון בעד - זה וגס זה

35 התימסחית מות - תמתריס
37 העולם כל על - מרחלת רחל
 40 בחוץ נשאר אבולוף ברשת־ חור

42 גינקולוגית שאלה - שידור

נשים שירת
 נשים ויותר יותר היום של בישראל
 הישראלית רואה כיצד שירה: כותבות
הגבר, את עצמה, את שירים הכותבת

10 לקח זך נתן ביניהם? היחסים את
—...................— —

ט! ^׳ ל/ מ׳ו/
 לארצות־ נדחפת הצעירה האוכלוסיה

מסד הברית.  לריקון תוכנית בונה המי
היהודים. מיושביה המדינה

 ה־ - בזיל־הזול אזרחות £ ^ ■
בסידרה. השלישית כתבה

בבלגואד מין
 הוקרנו סוף־סוף יוגוסלאוויה: בבירת הפשרה

 וסירטי־בפירזדבקומוניזם. סציגות־מין שם
 האורגניזם) (מסתרי דושאן

 הפסטיבל את ניהל מקאבייב
פיינרו. עדנה את אליו והזמץ

• 1*1 4 11* י • •

 עריי חתה
רב: {אילנה

/ ' * 0 0'

₪י !0תא
 מפורסמות אסירות שתי

 דיעה במדור מתארחות
 ר ״חוקרי־מישטרה העיקרית: טענתן אחרת.

 מי באלה אלה מתחרים תובעים
הרשעות. יותר להשיג יצליח

נכלאים. מפשע חפים גם לכן
* 3 ....... ■י 2581 הזה העולם


