
מיכחבים
באמת הוא מי י

 דמיאניוק(״האם ון ג של מישפטו על
.125.2.87 הזה העולם זיכויו״, אפשרי

 ד- בפרשת פשוטה, כל־כך אחת, נקודה יש
 עלה לא אחד אף כיצד מביו שאינני מיאניוק,

 ב־ דמיאניוק של המישפטים שנות במשך עליה
בארץ. שלו התיק הכנת וחודשי ארצות־הברית

 אז בסדר. דמיאניוק. איננו שהוא אומר הוא
 בת־ים טאובר, מאיר כן• הוא מי שיגיד

• • •
שלו והזבוב אחד בל

פרס שימעון של השעון על עוד
ואי 4.2.87 הזה העולם (״מכתבים",

לך)•
ש בכך אבנרי אורי את מאשים זרחין הקורא 3י

 שעון פרשת על כתב הוא כאשר פיל, מזבוב עשה
פרס. לשימעון בלס דויד של המתנה
שלו. והזבוב אחד כל

 נשיא בהיותו גילה, אייזנהאור דוייט כאשר
 אדאמס(לשעבר שרמן ימינו, שיד ארצות־הברית,

 של במימשל שמילא ניו־ג׳רסי, מדינת מושל
ראש־ממשלה) של לזה מקביל תפקיד אייזנהאור

 (מין ויקונה מעיל מאיש־עסקים במתנה קיבל
הרבה. להגיד צריך היה לא הוא משובח), צמר

 קריירה בן־רגע וסיים המקום, על התפטר אדאמס —
תל־אביב מלמד, אריה מפוארת• ציבורית

האימפריה של אמינותה
בעיתו המופיע החומר אמינות על

נים.
ל אבנרי(נושא אורי עם מרתק רדיו בראיון

עיתו לקריאת בתי־ספר להקים הציע הוא עיון),
מאחר להפחית כדי בו אין אך מעניין, רעיון נים.

החו אמינות לגבי השביעית האימפריה של יותה !^
מציגה. שהיא מר

עי לקריאת בתי־ספר להקים שמוצע כשם
ול לעיתונאים בתי־ספר הקמת להציע יש תונים,

לעוברו. עיתונאי כל חייב
 שאליה היחידי התחום כמעט היא העיתונות כי

 מסודרת, הכשרה בלא אנשים להצטרף יכולים
 שלא כשם שהוא. כל ציבורי פיקוח תחת המצויה

 אנשים ושאר פסיכולוגים שופטים, מינוי ייתכן
מת הכשרה שיעברו בלא כוח־השפעה, בעלי

 לפעול תמשיך שהעיתונות ייתכן לא כך אימה, י■
שהם. כל וביקורת פיקוח ללא

נתניה ארגון, סמי
• • •

 שבעטו הכוח את מנצל הזה העולם עורך
 חסר־אונים הקטן שהאזרח ידיעה מתוך בציניות,

רוחו. על העילה ככל לכתוב היכול עיתון כנגד
)18.2.87( הז:ז העולם של האחורי בשער

כדי מטוס טיסת עיכב ״הקברניט כותרת הופיעה
 העיתון, בגוף מהארץ". לצאת מאשתו למנוע *

 הופיעה לא ישראל"), נוסח (״גירושין בכתבה
 שנאמר מה את שתיארה אחת עובדה אפילו

 לבין בינה קשר שום היה שלא כך השער, בכותרת
הכתבה.
 היא הסיבה עובדה. אף הופיעה לא בכדי ולא

טיסה, שום עיכבתי לא כזאת. עוברה קיימת שלא
אחרת. ולא ההיא את לא

של הגבוהה ברמה מתפאר הזה העולם עורך
 להתפאר. סיבה לו אין כתבה, אותה לגבי עיתונו. *

הוא. נהפוך
תל-אביב מרגלית, נדב קברניט

• • •
והשזרת העיראקי £

 (״מות יערי מאיר של הלוייתו על
 הזה העולם האוסטרי", הקצין

25.2.87.(
 עליו שיכתבו יערי מאיר של לזיכרו מגיע לא

 הוא סרקאזם: והמון חצי־התחכמות בחצי־לעג,
אי הכי מנהיג, הכי מייסד, הכי ותיק, ״הכי היה

וכר. דיאולוג"
 של הלווייתו את סקר לא הזה שהעולם מזל
 מותו על מדווח בוודאי היה אחרת אבינו. אברהם

והגר) העוזרת עם שהתעסק הזקן העיראקי של
תל־אביב פאפו, יאיר אשתו. של

^ • • •
בבאר־שבע יעקובי ן

שגרירי שהיו מי של קידומם על [י־
 (״יעקובי בארצות״הברית ישראל

).25.2.87 הזה העולם באוויר", תלוי
 שכיהנו .השגרירים בארבעה מסתפקים אם

)4 בעמוד (המשך
ה העולם 2583 הז

הקידמי: השער כתבת

 נחקח וא מדוע
? וצח בושיות

 חושף הזה והעולם שאלה, על לענות סירב דקל מיכאל
הכ בשטחים הקרקעות בשערוריית חדשות עובדות
 לו שיסדר לוי מדויד עודה אחמד ביקש איך בושים:

 פרס עם הצטלם כמעט הוא איך עוזי,
9 ■ מיקרים המישטרה חקרה לא ומדוע 1 9 

הקרקעות( עיסקי סביב מיטתוריים

האחורי: השער כתבת

שרי!״ ״המצפון
 הנאשם התיאטרון איש כץ, דני שכתב נדיר וידוי

 על פרטים בפרטי בו מספר הוא אונס. מעשי של בשורה
 שבירתו ועל ביצועם. בעת הרגשתו ועל מעשיו

 מצפון, הנקרא שבתוכי, הקטן ״הפעמון במישטרה:
 אפתח - שהחלטתי עד מעצרי, תקופת כל במשך זימזם

 הוא החוקרים!" לפני ליבי סגור את
י ■ התפתחות על הראשונה, הפעם על מספר מ

^ ^2 קורבנותיו. הגיבו וכיצד שלו השיטה ^4

לכלא רופאים
 ברשלנות רפואה עובדי כמה הורשעו באחרונה
 נענשים. החלשים רק אולם לכלא. ונשלחו

 את נותנים לא לעולם המערכת על הממונים
^  שאשמתם למרות — הדין ^9^

 אמצעים נקטו אילו הרי ברורה: 9
אסונות. למנוע היה ניתן בזמן,

במלכודת ראש־עיר
 יש להתפטר. רוצה באר־שבע עיריית ראש

 והוא העבודה, מיפלגת עם רוטציה הסכם לו
 מיל לו ןאי שלו: הבעיה אותו. לקיים רוצה

 כי - התפקיד את להעביר
■1^ מצ־ לא העבודה במיפלגת £ ( 

היורש! את לקבוע ליחים

 ,16 בת בטן לרקדנית בכורה הצגת
 פיצ׳רסקי אלינה מלנינגראד: עולה

 אצל בירושלים שלמדה (בתצלום),
 מיז־ למוסיקה מקשיבה ערבי, מורה
 בברית־המועצות אותה. ואוהבת רחית

שי טכנאית להיות חלמה
 ראש קיבלתי ״כאן ניים.

אומרת. היא ארטיסטי,״

פרקליטים ליל
של בתיקו הלילית״ ״הפגישה ממשתתפי אחד

ס ״חקרו השבון־נפש. עורך עמר שלמה הדדב '
ף ש ד ד ח

הספרים עונת
 האחרונה בעת מופיעים חדשים ספרים

 חדשים וספרים קריאה ערבי בהמוניהם,
 האם ולסופרים. לספרים בתי־קפה וישנים,

 הספ־ עשיית בגל ממש יש ^9^
ישראל! על כיום העובר רים

להשיב. מנסה צמרת שימעון

ם י י נ ז או
להמן

 הטעימים הבצק משולשי את אופים כיצד
 בלי בפורים להתחפש אפשר ואיך ביותר
 בסדין די נינגיהז של מוכנה תחפושת לקנות

 רוח־רפאים, להיות כדי אחד
 - פסל־החרות להיות ובשביל

לבנים. וחצאית חולצה רק

בחירות עדוי
 תפקיד על המתמודדים הפרקליטים הם שלושה

 שיהיו בבחירות עורכי־הדין, לישכת ידר
 הא־ פבודו את להציל רוצה מי הבא. בשבוע

 בטלן מי המיקצוע? של בור
שכר ומי — השפעה וחסר 0

■ ^ ליחסי־ציבור? מישרד שתתי ^2^

הקבועים: הסדוררם
ומפקד הסעודי הסוהר - מיכתבים

3 קאוקגיי חיל־הצלה
4 אבני״פינה ארבע - העדרן* איגרת

5 באמריקה מרגלים - במדינה
6 לרובינשטיין טלוויזיה - הנדון

8 לילי ערד של - נפש חשבון
10 ל״נווה־תירצוד בדרנים - תשקיף

 מאושרים כולם - אישי יומן
11 בסטאלאג

12 ״אדולף״! מיהו - אנשים
16 תרופה במקום רעל - הרדמה בלי

המפוברק המשבר
משברים. אוהבים הפוליטיים העסקנים

חשובים להיות הופכים הם משבר בריגעי
 לפחות מונה אבנרי אורי אך ועסוקים.

©׳

תמונות זיהוי
 מצויות דמיאניוק במישפט הסניגוריה בידי

 הנאשם האם חייו. של שונות מתקופות תמונות
 זד״ בתצלום המופיע האיש הוא לדיו כיום העומד

^9^  ״העולם הנאצי? מפינקם־החוגר "
9ך  לצד זה תצלומיו את מציג הזה" 2

קורא. כל של לשיפוטו — זה

העוני הננו־יץ
 מנסים הבריות והונאת ציבורי שוחד בדרכי
הגולם שמו. השני" ״הערוץ גולם: בארץ להקים

חופש על הישראלית, הדמוקרטיה על יקום אשר
—■

ם: שני ע מ
ד ע נגד או ב
 מציעה הפעלתנית שרת־הבריאות

 עבודה במקומות העישון את לאסור
 מעשנים כך על אומרים מה ובילוי.

 ״זהו פרס: שיממון ושאינם־מעשנים?
 ״שהיא שפירא: אברהם הפרט!״ תחום
 חנה חילול־שבת:״ נגד חוק תציע

גל* לבנה לא:״ זמר:״אוי,
 סוף־סוף ״אולי פקידה: אח,

בפנים!״ לי לעשן יפסיקו

 המרחרח רחר
וחת:1מר

 זוגות שישה נדבקו איך
 במדד מכובדים חיפאיים
 היא • אחת לת־מין

 הוא בדודי, טל את עזבה
 כרם ענת את עזב

 בני־ ועכשיו (בתצלום),
 גילה החיפאיים הזוג

 שוב פיינגולה ויעקב
 מורגג־ מתי • ביחד

 קורה לא קלאסי דבר ״שום צים: מנכ״ל שטיין,
 ישראל • אשתי!" עם בעיות סתם עכשיו. לי

 • סחלבים עם ירח־דבש סולוביצ׳יק: ושלומית
 ז׳אק לבית גרושה עם התחתן סטולוביצקי מייק
 בכס־ עירום תמונות • נאסר

1■ והרבי יצר־הרע • בשווייץ פת 1 *9 
 מנדי־ריים־דייווים־שאולי. של

—
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| 20 ראשון ספר של סופר - זה וגם זה
| 22 המתים תחיית - ישראל לילות

| 26 קנז יהושע על מירון דן - חדש דף
| 32 תשבצופן
| 33 הדגים של חיי־המין - הורסקוס

3 38 מקולקלת חתונה - שידוד
| 40 הכרמל עיר על - המרחלת רחל
3 42 הכדורסלן אשת - ברשת חור


