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מיכחבים
ראש דכל מבעית
מסויימות. בעיריות פסול ממוזג על

 ומייד מתחלפים ראשי־העיריות פעם מדי
 ראש״העיריה־ של חדשה הכמעט מכוניתו מוצעת
 גם יש ולראש־העיריה־היוצא למכירה, היוצא

לקנייתה. זכות־קדימה
 להמשיך יכול הנכנס ראש־העיריה הרי מדוע?

המכונית! באותה ולהשתמש
 בדרום אחת בעיר לאחרונה, קרה, זה ככה אבל
בשרון. אחרת ובעיר

 חשבון על יחיו לא הציבור שנבחרי הזמן הגיע
 מישרד־הפנים איפה ובכלל, המיסים. משלם

בעיריות)? הנעשה על אחראי להיות (האמור
רמת־גן סלמון, סלמון

- רכגסת בתור הראשון
 לשיבתו הממתין לשעבר, הח׳ב על

 העולם אומרים״, הם (״מה לכנסת
׳ ).11.3.87 הזה

 להיכנס בתור הראשון במקום איננו גיל יעקב
 בתור הראשון במקום הוא לבית־הנבחרים.

 המע־ מטעם כחבר״כנסת לבית־הנבחרים להיכנס
רד•

 לגיל שהתברר שמהיום שלמרות היא, עובדה
 קולות כמה של חודם על מקומו את שאיבד
 הזדמנות בכל חדל אינו הוא למערך, שחסרו
 לכנסת שב הוא שהנה־הנה האפשרות את להזכיר

 לתפקיד אמוראי עדי של כמעט־בחירתו (ערב
 עד אבל כשגריר). יעקובי וגד ישראל בנק נגיד
 בתור, שעמד אחד לפחות הרי לי שזכור כמה

אותו. הקדים
 לכנסת, רצ ברשימת הרביעי צוקר, דדי זה היה
 בר־און מורל׳ה כאשר לבית־הנבחרים, שנכנס
תל־אביב מלינובסקי, אמנון ממנו. התפטר

מהנדס הכד, בסך
 לאנשי המתבקשת רמת״השכד על

השרותים.
 בשרותי־ והמינהל המשק עובדי של השביתה

 הראוי מן אולי למחשבה: חומר לי נתנה הבריאות
הסובייטים. של מטבלות״השכר ללמוד

 הרפובליקה של בירתה טאלין, הולדתי, בעיר
 שעמל־ תמיד ידעו אסטוניה, של הסובייטית

 היה תעלות־ביוב חופר יותר. משתלם כפיים
 לחודש, שקל) 750 (בערך רובל 300כ־ משתכר
רופא. של לחודש שקל) 500רובל(כ־ 200 לעומת
הבאה: הטאלינית הבדיחה את לי מזכיר וזה

 לה: ואומר החופה אחר בתו את תופש האב
 מלצה הוא שהחתן לי וסיפרת לי שיקרת ״למה

מהנדס!״ הכל בסך שהוא גיליתי עכשיו הרי
ראשון־לציון סרגל, שלמה

מזג־האודר תחזית
 לוח״השנה של נכונה לא קריאה על

 הזה העולם לחורף', נופף (״הכיני
11.3.87.(

 את ללבוש כדי לח קרה מה דניאלה, דניאלה,
 לא ברם, גרשון של בית־האופנה של ביגדי־החורף

 את יבשר זה כי ,1988 של ליורה לחכות כדאי
).1988/89 שנתיים(חורף עוד של החורף

 רישמית, שנה, בכל כמו יתחיל, הבא החורף
 את שיבשר הראשון הגשם והיורד״ בדצמבר, 23ב־

 (אוקטובר? 1987 בשנת עוד כמובן, יירד, בואו,
תל־אביב סלמן, הדסה נובמבר?)

זהנדדיננר בזי1א3ה
 המנוח מאן פרדריק השגריר על

).11.3.87 הזה העולם (.תמרורים",
 לינדון הנשיא של המניעים היו מה יודע מי

 למיפ־ נכבד לתורם להבעת־תודה מעבר ג׳ונסון,
 מאן פרדריק את מינה כאשר הדמוקרטית, לגה

בברבאדוס. ארצות״הברית של הראשון כשגרירה
 קאובוי שהיה טכסאס, איש ג׳ונסון, חשב אולי

 ארצות־הברית את סיבך כיצד (ראה קטן לא
לק פשוט יוכל היהודי שהמיליונר בווייט־נאם)

הקילו 430 על המדינונת כל את בכספו נות
תושביה? אלף 300ו־ שלה המרובעים מטרים

תל־אביב דוידרבקין׳

מזומנים״ ״מיבצע
במזומן. המשלם הצרכן קיפוח על

 הסופר הקו־אופ, של המיבצעים כל אחרי
 חודש, בעוד ושלמי עכשיו קני — וההיפר

)4 בעמוד (המשך
2583 הזה העולם

הקידמי: השער כתבת

ת ש ובין נו
 כשר־ביטחון רבין יצחק התגלה במיקרה לגמרי
 על המטססת הבכירה, לקצונה הנכנע חלוש,
 בדיוק דומה מצב ?דמו. והמסוכסכת ראשו

 33 לפני ביש, העסק בתקופת בצמרת ליחסים
 בפרשת רבץ מסובן• כמה עד ברור לא שנים.

 בטוח: אחד דבר אבל — סולארד
 מסובכים אשר דטמיר, פרם חבריו,

עליו. יגוננו — משלהם בפרשות

האחורי: השער כתבת

הקשוחה ולנטינה
 בהתאחדות מזכירה (בתצלום), טייץ ולנטינה

 אחד של בחיזוריו מאטה ברית־המועצות, עולי
 בפגיעה בפיטורין, עליה איים הוא העסקנים.

 על סיפרה נבהלה, לא היא ובחקירות. בשכרה
 איתו סולידריות שמתוך - לחבריו העניין

ה־ העולם מייד. אותה פיטרו
 מפא״י התחיה, עסקני של תחתון ■£47ש
^3 4 רוסית. דוברי כולם וחרות, <2

למות! תנו
 אנושית זכות זוהי בכבוד לחיות

 למות הזכות נם כמוה אך יסודית.
 בארץ. קיימת שאינה וכות - בכבוד

 להאריך יודעת הרפואית המערכת
 של חייהם את מלאכותי באופן

וגו־ חלושים קשישים
 יודעת אינה אך ססים,
אלה. לחיים טעם לתת

ציד.1פולאד(ד)י
 אך רבים. סודות גילו אן. ואשתו, פולארד ג׳ונתן
בין היחסים למהות נוגע •בגילו העיקרי הסוד
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שאלה רא השופטת
 גופו כשכל לבית־המישפט הוכנס הערבי העציר
 אס־ שופטת־המעצרים, דם. שותתות ופניו חבול
 כלל אותו שאלה לא קובו, תר ^9^
הס־ יש ובפיה — קרה זה כיצר ^

התמוהה. לשתיקתה מדהים בר

ת:₪1ע החרחות /ל77 וסקביץ? מיהן
 הבורסה על-ידי המואשם וסקביץ, נחום

הישרא אלא אינו בעבירות, הניו״יורקית
לחב האחורית, בדלת לחזור, המנסה לי

 על הסיפור דובק רת
תו עלייתו 9 ■ ש במדור והסתבכו 1 

ש והשקל. אתה המחוד

הרוצחים מחלקת
מאי סטון, אוליבר של לדעתו  פלאטון בי

ם כל (״המחלקה״), א אד  האנושות רוצח. הו
ם לרוצחים רק מתחלקת  מיסורי־ הסובלי

 חסרי־מע־ ולרוצחים מצפון ■
שו־ פיינרו עדנה צורים.

בפסטיבל־ברלין. עימו חחה

חדע 1דף
המשורר גלות

 מכתיבת לחדול החליט אלמוג אהרון
 בשיחה שליחותי!" את ״סיימתי שירים:

 אומר: הוא שחרור ציפי עם
 ממה היום חזקים ״החיים

להביע!" יבולים ששירים

משה מישפחת
 בו־ (״רבנו״) משה כי טוען איטלקי ארכיאולוג

 שושלת אלא אחד, איש היה לא המיקראי עמרם
 מנהיג פרעוני, קוסם מצרי, אציל אנשים: של

 .איך עברי. מחוקק בדווי,
 חשבו לא הישראלים החוקרים

שואל. הוא — קודם?" זה על

• אמריקאי פספורט יקבל חריש יוסף של
 סדרן, ואפרים ערד של )28(הקטנה הילדה גילי,
 במיטתה סופר דויד עשה מה • מתחתנת שוב
 מצאה כבר ארצה, שחזרה לפני עוד • דיילת של

 • שכנר דפנה במקום לעצמה: עבודה סלע שרה
 הנלהבת המעריצה מור, רותי את ולמה שרט מי

מי יאיר • כהנא? מאיר של  גגי את הצחיק ני
 מהבימה גפן אדיבה • רומאן ויצא — תמיר
 עמום • מידן אדלה את מצאה

בלימו בניו־יורק נוסע אחרוני
גרוש. רואים לא ונושיו — זינה

המתפקרים
 הם ומה הביסה את מסירים הם מדוע

 מיצוות על אלוהים, על היום חושבים
 כמה מדובב הזה״ ״העולם רבנים? ועל

 הגדול המתסקרים, זרם של נציגים
ה־ מהקילוח מונים מאה

 ה־ המתחדדים, של דקיק 9 1'4
הדתי. למחנה מצטרפים

— אמריקאיים מומחים שני

באו —
ההגנה מטעם ואחד התביעה

,פינקם־ את
 איך דמיאניוק. לאיוואן המיוחם הנאצי
■  איך במחט, נייר דוקרים ^4.*

 ומחליטים דגימות לוקחים
מזוייף? או מקורי הוא אב

שווא הבטחות
 מזכ״לות, לשני שגרירות, הבטיח הוא לאחד

 פרס, שימעון מאוכזבי מיצעד נגידות. לשלישי
 בפה ונותרו הבטחות שקיבלו

 רשימה ומתארך. הולך פעור,
בפינה. לו המחכים של חלקית
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ומעלי משמיצים בגדה בהתנחלויות
 גוש־ מזכ״לית וייס, דניאלה את בים

 העסקנים בץ היחידה והאשה אמונים
 תומך לווינגר משה רק לכאורה, שם.
 אותה, להדיח ינסה מישהו אם אבל בה.

הר• להסתיע עשויה היא
ועם־ רבנים גברים, בה

חם. בנשק מזויינים קנים

 אח־־גד־ כהן
ת על חו הפ

ההת של הנוכלויות על גילויים עוד
 אם חוקרת המישטרה בגדה: נחלויות
 בנק מישרד־האוצר, צמרת שוחדה
 רישיון לתת כדי טפחות ובנק ישראל

 דולארים ומיליוני זר, במטבע למיטהר
 טען מדוע ביטחונות. בלי

 9^9 שר־אוצר לי ש״יש סוחר
בביס״? כהן־אורגד) (יגאל

באפריל ו ועידת
ה חרות  לכן בדיחה, להיות רוצה אינ

ת *הקדימה חד ועירתה א א ה  ל־ באפריל מ
ת לצרף חותר שרון במרס. 29  מודעי א

ם ולכרות ומרעיו ת  מו־ לוי ודויד ברית, אי
פולני, ממוצא בדוקטור קף

 תל־ צפון ממוצא בעורך־דין 9 ¥ 1^
בי גיינגיי. ממוצא ובח״כ אבי

 רק!רם
 בנוסח

7*77/7 
טרם

 27ה־ בת פנחס גילה
 את מפליאה (בתצלום)

 ומצפה בעינטוזיה, הכל
 גם גדולה. לקריירה

 בכלל, היטב. לרקוד יודעת 16ה־ בת ארז לימור
 זזו כולם פורים של בשבוע

 הענק הנחש כולל הזמן, כל
יום־ההולדת. למסיבת שהוזמן

הקבועים: המדורים
3 נשף גועל - מיכתבים

4 ותיקי□ כינוס - העורך איגרת
5 תשקיף
6 במדינה

7 ביותר הגדול הסוד - הנדון
 11 בבית־הכנסת פולארד - אייטי יומן

12 עדשים חופן בגלל - אנשים
 16 ומעליבים מתאבדים - הרדמה בלי

21 בבימאית נקמה - קולנוע
22 שמן! לא זה - ישראל לילות

25 תמרורים
26 משפטפטן - חדש דף
 גלזר, פיליס - אומרים הם מה

 28 שנקר וינון וייס שבח רייכר, גדעון
30 תשבצופן

31 לאיצטדיון טמפון - לח וגם זה
32 העולם כל על - מרחלת רחל

34 לטלה תחזית - הורוסקופ
 38 האפרטהיידז בעיקבות הידר - שידור

 המועדפים - והשקל אתה
41 לנדאו וח־כ

42 בירושלים גיסים - ברשת חור
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