
מיכחבים
גדול ד1ש1 קטן עחר

דמיאניוק(.,איוולת״, מישפט על עוד
ואילך). 11.3.87 הזה העולם

 בבחירות ומצביעה בדיעותיי שמאלנית אני
 השיני מידת את להביו לי קשה אך לשלי, או לרצ
 כל על הזועק זך, כנתן אנשים של העצמית אה

 מוחה אינו ולעולם לפלסטינים הנגרם קטן עוול
ביהודים. פלסטינים שמבצעים רצח, מעשי על

 מישפט את בתארו זך הגיע הציניות לשיא
 העדים ואת וכמישפט״ראווה כאיוולת דמיאניוק
רמת־גן סריאל, רחל נפשי• לטיפול בזקוקים

מדי יותר אחת גסיעה
 רשות״השידור יו׳ר של נסיעתו על

ה העולם לדרום־אפריקה(״שידור",
.118.3.87 זה

 זיוף צביעות, מתחושת להימנע מאוד התקשיתי
 וב־ מישרד־החוץ, נהג שבה הדרך על ׳ומשוא־פנים

 על בציניות דיווח אשר הזה, העולם גם עיקבותיו
 רשות־השידור, יו״ר של המיסתורית״ ״היעלמותו

לררום־אפריקה. ״כנראה"
 וגם הראשון, לא הוא ינון, מיכה הרשות, יו״ר

 משם חזר זמן־מה לפני לשם. שנסע האחרון, לא
 לי־ אלון במישרד״החוץ, דרום־אפריקה דסק ראש
 מותר. וזה — שחורים עם נפגש הוא אבל אל,

 הערוץ של מינהלת־ההקמה ראש משם חזר אחריו
רובינ אמנון השר בשליחות יצא הוא אבל השני,

 של יועצו שם נמצא כעת כשר. בוודאי וזה שטיין,
 מיהר כבר הוא אבל בורג, אברום פרס, שימעון
 ידע!" מהנסיעה, לדעת צריך שהיה ש״מי להכריז

(מי?)
 תמיד דתי(וזה שהוא ליו״ר, הדבר כשנוגע רק

פיתאום? נזעקתם לציין), טרחתם
רמת־גן רט, יצחק

א רט הקורא •  את המפד״ל. דובר הו
תפקידן. במיסגרת שלא כתב המיכתב

קשר אץ רמרגרים
העברית האומה בני בין הקשר על

בארצות-הברית ליהודים בישראל
).18.3.87 הזה העולם (״הנדון",

 ההשוואה בול. כרגיל, אבנרי, אורי קלע שוב
 לזה בעולם ליהודים בארץ עברים בין הקשר של

 נכונה רק לא היא לבריטניה אוסטרליה בני שבין
 אלה, בימים ממש הוכחה, אף אלא תיאורטית

בשטח.
ב העליון בית־המישפט עמד שעבר בחודש

 כידוע, (המורכבת, אוסטרליה ממדינות אחת
 בין המוחלטת אי־התלות על מדינות) משמונה
וה הדם קישרי למרות לאוסטרליה, בריטניה

אומותיהן. בין אחווה
 בדימוס, בריטי רב־מרגלים כאשר קרה זה

 ספר לפרסם ביקש לאוסטרליה, בינתיים שהיגר
 וממשלת הבריטי, הריגול שרות על חושפני

 בית־ הספר. פירסום את למנוע ביקשה בריטניה
 סופית, כערכאה דחה, האוסטרלי העליון המישפט

וכל. מכל הבריטית התביעה את
חיפה ינוב, אילן

מדנמרק ייבוא
אדרי רפי ח״ב אשת של מוצאה על

).18.3.87 הזה העולם (״אנשים׳;
 עיתונאי על בעיתון קראתי ימים כמה לפני
 הגדרה זאת לדעתי גרמני". ״ממוצא ישראלי
 יהודי ישראלי, לעיתונאי היתה הכוונה כי שגויה,

גרמניה. יליד
ידי הזה בהעולם מצאתי כאשר נדהמתי לכן

 אדרי, ג׳ואן של השתתפותה על המספרת עה
 של במסיבה אדרי, רפי ח״כ של הדנית" ״אשתו
מיזרחי. בושם השקת
 איננו אדרי חבר־הכנסת ידיעתי מיטב לפי

דנ ילידת ליהודיה נשוי הוא דנית. לאשה נשוי
תל־אביב קפלן, רות מרק.

4
חשבון בלי קבלנים
 דירות בניית לעידוד אפשרי חוק על

 הזה העולם (״תשקיף", להשכרה
18.3.87.(

להשכרה, דירות שייבנו ליום מצפה כמוני
 חסכונות להשקיע נצטרך לא יגדלו ילדיי וכאשר

דירותיהם. של בבלטות חיים של
שא מבין חשבון לעשות שיודע מי כל אבל

 מרחיקות־הלכת ההקלות בחוק יוחקו אם פילו
 באזורי־מגורים שייבנו קבלנים יימצאו לא ביותר,

)4 בעמוד (המשך

2587 הזה העולם

האחורי: השער כתבת

ז אי! מן ד ז

 האייוס: מחלת
הגדול! חנלון

 ומנפחים הגדור בפחד סוחרים כורם
 השמ־1 הדתיים מראכותית: פאניקה

 בו רהכות חדש שוט שמצאו דנים.
 העיתונאים. ההומו־סכסוארים. את

 ותעשייני כותרות. רנפח המצריחים
 רווחים רגרזף העומדים התרופות.

 ער האמת כר עצומים.
 מור האיידס מחרת

המקובלים. השקרים כר

 המרחרח רחר
מרווחת

ש הקנדי הפסיכיאטר
 ענת את לשגע הצליח

• (בתצלום) יעקובי
 פריים צבי מצא איך
• מנחמי נורית את

 סופר דויד של הרומאן
• וייספיש שרה עם .

 לא קאשי עליזה למה
מ סויסה ומאיר ירקוני רותי • לסדר באה

 מרונ־ ראובן הקברניט • הרבנות על צפצפים
 קובי • מאה רבע לו שחיכתה לאשתו, חוזר סקי

 האם — נישואין כסרבן זר
• בן־עמי? תמי את גם יאכזב 8

סודות. אוהבת שלנו המישטרה

הקידמי: השער כתבת

הויגור בצמות קוע
 (משמאל) סלע אביאם בין קרע נוצר מדוע

 איתן, רפי לבין תל־נוף. של המתפטר המפקד
מגי אחד • בארצות־הברית? הישיר מפעילו

 נפש, חשבון עושה פולארד פרשת בורי
אל האחריות את השיל לא מדוע ומסביר
מי עם מסוכסך מי המדיני. הדרג __

ה־ שלח מי ובאמצעות - בפרשה
מיכתביו? את ליבאי דויד פרקליט

נימרודי תיק
מה נישמתו עימקי עד שנפגע נימרודי, יעקב
אבנ אורי לרשות העמיד מוות״, ״סוחר כינוי

י להו תצלומים, ועשרות מיסמכים של הר י
 נשק שמכר מבגדאד הנער על טענותיו. כחת
 להקים וניסה מי־ים שהתפיל המדינה, בשם
של המו״ל עם ביחד גרעיני כור י ^
•  בפאריס ושעיתון פנטהאוז, £ 1 •

המזוייפת. חתימתו פירסם

חובבים תליינים
 המאזינים, בקרב מישאל ערך הזה" ״העולם

 מישפט שידור בזמן למקלטי־הרדיו הרתוקים
הרב מיספרם הוא המדהים המימצא דמיאניוק.

לוועידה בדרך
ס האחרון בזמן נשפבו מילים מיליוני

לש הבינלאומית הוועידה רעיון ביב
 עוד עליהן מוסיף פרם ושימעון לום,

 הסיסמה זו האם רציני? זה האם ועוד.
להק־ פרס יובל שבעזרתה

 ולנגוס הבחירות את דים £ ■ ^
מהליכוד? מנדאטים 5ב־

מגלה פליאה
מגלה: המדינה מפרקליטות אלבק פליאה
יהו יזמים נגד כיתבי־אישום יוגשו בקרוב

 ״ב־ הקרקעות. בשערוריית שהסתבכו דיים
'€

הקמעים: המדורים

3 לסמינריון העיתון מן - מיבתבים
4 פוטומתטאז׳ - העורך איגרת
5 מדליפה הקונסוליה - תשקיף
8 גיבור־ריגול עם - נפש חשבון

ה- מדינ 9 ואמריקה התימני ב
11 תוספתן - הנדון

12 בקראקוב גוגה - אנשים
14 הפחד מגיפת - הרדמה בלי

17 כסל עלי פימה - והשקל אתה

מאבק

המסלול
 דונ־ קארין הדוגמנית

 על להתקדם ניסתה סקי
 חברתי באירוע המסלול,

 (בתצ־פרי חני חסמה לפתע גאנטי■ואל טשק
 התמוגג הקהל דרכה. את לום)

 למי פרץ מישהו ובסוף מהעניין,
* הדגמים. את וגנב היבואן כונית ^2^

לזיתים
 בקדם־ הסיסוייס את לקדם אפשר איך

 אחותו את הביא כהן יזהר אירוויזיון?
 כיפה יחבוש פישר ודוד איתו, שתשיר

 לצבי• שייך השיא אבל השיער. בצבע
 רומאן־ לעצמו לארגן עמד הוא פיק: קה

 ת־ למשוך כדי שושן, אילנה עם כביכול
ש אומרים בינתיים לשירו. שומתילב

 ראומה המלווה, עם אמיתי רומאן לו יש
 בתצלום), (לצידו תירוש * —

באבי־ מכחיש הוא אבל
לזיונים:״ זמן לי ״אין רות:

חדש דף
והזבל החיים

 וחמשו־ חסופרות עריקת על שחרור ציפי
הבינ האשה יום מאירועי בישראל דרות

תערו עם ברגר לג׳ניה הוקרה • לאומי
 חוזר זך נתן • ואלנומה כתה

 המטאפיסית: השאלה על
הזבל: אחרי חיים יש האם

ם ר ו ע ר ע ת

דויד מכת
 הימנונם את שת הוועידה צירי כאשר
 כבר הם לוי, בדויד והציצו וביזע״ ״בדם

 את חרצו ובכך להצביע: כיצד החליטו
 כשהגיעו נפילתו. ראשית
נזב־ גזע״ לנו ״יוקם למילים

ארנם, למשה באהבתם רו
כפיים. על אותו והרימו

21 בצומת שוטר - אישי יומן
22 ויין גיוליוס - ישראל לילות
24 ומאחור מלפנים - קולנוע
25  החרות בחג עבדות - זה וגם זה

הנשיא ״ליד - אומרים הם מה
28 צופצייקר אני
30 בתיקשורת נשים - חדש דף
40 תשבצופן
33 הטליים של המין - הותסקום
34 העולם כל על - מרחלת רחל
41 ממוזער ציוד - ׳טידור
42 ר הסודית המחברת - ברשת ת

בלי קונדום
 במדינה. ביותר המבוקש המיצרך הוא הקונדום
 ״קד וגם ״גומי" ״כובעון", ״גומיה", לו קוראים

 מגישים שמו, את לבטא מעזים שאינם יש דון".
 מסמיקים כתוב, פתק לרוקח

 המעדיפים חרדים יש ובורחים.
חילונית. בשכונה אותו לקנות


