
נזיבחבים
הסולטן חוכמת
באולימפיא ישראל השתתפות על

דה.
 מדבר מי כסף. על מדבר מי זהב. על מדבר מי

ארד. על
 ולא מדלייה לא למתאגרף. ולא לשייטים לא
בטיח.

באו ולהשתתף לרוץ צריכים היינו מה בשביל
אל 10 על המדינות 160 בין להידחק לימפיאדה,

מוצל יותר הרבה הרבה, שרובם ספורטאיהן, פים
שלנו. מהספורטאים חים

 אמנם שהיא ממדינה, לומדים לא אנחנו למה
 ברוניי מדינת היא הלא כמונו, מעצמת־על לא

בפש קבע שלה שהסולטן מיזרח־אסיה, שבדרום
 אף לנו שאין מפני מישלחת, שינתו ״לא טות:

נבעת״ם שטיין, גרשון בר־תחרות!" ספורטאי

השיטה שד סדומיזציה
והש־ התקירה במערכת מחדלים על

הזה העולם (״דיעות״, פיטה
28.9.88.(

 של כתבתו את השבוע קראתי העיתונים באחד
לע הגנה ״אין רובינשטיין, אמנון השר־לשעבר

 של הסתמיזציה את המוכיחה כתבה מוכה,״ ציר
הקיימת. השיטה
 — החמורות התופעות שתי על להתריע יש

 אלימה חקירה בעיקבות ו״שיחזורים״ ״הודאות״
 נחקרים של מגורלם המישפטי הדרג והתעלמות

שניה רז־שטיינקריצר, מיכאל כאלה•

ירמיה! זוכה כיצד
במישפט לזיכוי שהביאו הדברים על

אי ״יומן התרעלה", היסטורי(״כוס
 ).15.9.88 הזה העולם שי״,
 לסוק־ חליפי נאום הציע סטון איזי העיתונאי

 זה ניצל. והיה ייתכן אותו נאם שאילו ראטס,
 שופטיה לפני הנביא ירמיהו את מזכיר
 כל את הזה.״ הבית אל להינבא שלחני ״ה׳

 אותי.״ אתם ממיתים אם שמעתם.״ אשר הדברים
כ־ו). (•רסיה! עליכם..." נותנים אתם נקי דם

 בעצם, אתם, אותי, שופטים אתם אם כלומר:
 לשפוט יכולים אינכם הרי ואותו ה', את שופטים

 מפשע. חף כשלעצמי ואני
במישפס. זוכה ירמיהו — ואכן

יקנע□ שרון, שימחה

הסכם הוא הסכם
הלי ברשימת אומץ אנשי הכללת על

אומרים״, הם (״מה12ה־ לכנסת כוד
).28.9.88 הזה העולם

 רייסר מיכה ח'כ של תשובתו על מאוד תמהני
 שנחתם זה (כמו הסכמים כי לשאלת־התיזכורת,

לכבד. יש הליכוד) לראשי מץ1א ראשי בין בשעתו
שמע מכיוון כי משתמע רייסר של מתשובתו

 אין האחרון, בזמן נחלש אומץ של הציבורי מדה
עימה. ההסכם את לכבד צורך
 את וקיבל דירה שמכר לקבלן־בניין דומה זה

 הבנייה, סיום עם והטוען, מראש המלאה התמורה
 עלו שבאחרונה מכיוון כסף להוסיף הקונה על כי

הדירות. מחירי
 חתימת שבעת זה לכבדו. ויש הסכם הוא ,הסכם

 ביצוע בעת מאשר חזק יותר אחד צד היה ההסכם
 מוסרית) ולא מישפטית (לא סיבה איננו ההסכם
תל־אביב בינשטוק, דויד ההסכם. את להפר

• • •
נזניו־יורק שדר

חדש דף עייד של אחת התבטאות על
).28.9.88 הזה (העולם

 רצונך, את הגשם אנא הנכבד! זך נתן מר
לאלתר! הירוק, האירופי בנוף חייך את לסיים

נ־ר־זרק סנחסוב, יוסי

טמיר כריסטופר
 מיש- מגכ״ל שם של הנכון איותו על

הזה העולם (״מיכתבים", רד־החוץ
3.8.88.(

 העולם סוף לא זה קטנוניים. להיות צורך אין
 אברשה של שמו את וכותבים פעם שוגים אם

 אברשה השלום, שוחר מישרד־החוץ מנכ״ל טמיר,
 הטובים ומעשיו כוונותיו הוא העיקר הלא תמיר.

טמיר. של
 הקפיד הוא האם מקולומבוס. גדול לנו ומי

)4 בעשר (ר!םשך
2666 הזה העולם

:,הקיו־מ השער כתבת

 במיץ ״שטויות
עגבניות!

 על השב״כ, מפורשי מלבא, רפי הגיב לד
 נוסח לווטרגייט אותו הקושר הפירטום

טע לפי שהושתל, ולמיקרופון ישראל,
המע על-ידי במישרדיהם, הליכוד, נת

 הזה,״ מהפוליו ״מחוסן אומנם הוא רך.
 הצליחו, הפירסומים אכל ^

 מ- אותו להוציא זאת, בכל
כה. עד התברך שבה שלוותו,

האחור•: השער כתבת

הזהב לי31
 )65(אלאלוף יצחק הוציא דולר אלף 30
 )25( שבתאי אילנה שלו, המאהבת על

 כדי הספיק לא .זה גם (בתמונה),אבל
 עכשיו אהבתה. את לקנות
ובעי־ ,בנקמה אלאלוף רוצה

בחזרה. כספו את רוצה קר
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 בדוגות־הסעו
נחנא שר

 פלוגות־ כמו כתנא, מאיר של הביריונים
 רק נועדו לא היטלר, אדולף של הסער
 כל קודם אלא מעשיות, מטרות להשיג
 אלימות של בשפה הציבור לב את לכבוש

 כדי אחד במשבר די וכאסח. ^ ■ ^
 ושו- קטנה ממיפלגה שיהפכו • ■ ^

גדולה. לתנועת״המונים לית

מרים?• איפה
 לוחמת שהיא עד מנכסיה, מפ״ם ירדה איך

 למיפלגה קרה מה קיומהן עצם על היום
נראית היא ומדוע השנים: במרוצת

 נמצא התשובות מן חלק מוזר: כאנכרוניזם
 חניך אמיתי, יוסי של בסיפרו

■1  פרש אשר לשעבר, מפ״ם • 5
.60ה״ שנות בסוף המפלגה מן

בעירייה כפייה
 בעיריית עובדות שתי ומ״י, ר"מ היו רב זמן

 מצד להטרדות לטענתן, נתונות, תל-אביב,
 העירייה עובדי אירגון יו״ר ניצן, אריה

 מעבודתה. פוטרה ר״מ תל־אביב. בעיריית
^ ■ * מתוכן. רוקן מ״י של תפקידה ^

 הפרקליטות החליטה השבוע
ניצן. נגד כתב״אישום להגיש

ההוגנים____חדש דף
והבוחן השוטה

 בדיחה בין ההבדל את ששכח הבדחן על
 השקר את שהפך השוטה ועל שקר לבין

 דאגה: אל הכרמל. על מרפי חוקי לבדיחה.
 עוד להשתבש שעלול מה כל

■ §  ציור על שבא שלמה ישתבש. /
חדש. בספר״אלבום באידיש

 הוווביץ נ\ד בדר
שניה מערכה -

 בבקשתו הורוביץ, ייגאל שטוען הטענות בין
 פרשה חושף הוא לאומי, בנק לטענת להשיב

 בנק כי טוען הוא הבנק. על כבד צל טילההמ
 הצי- הטעיית על חיפה לאומי

חברת בהנפקת הישראלי בור 1
■ בניו. לשני השייכת אורן ^3^

אבב
בתדאביב

 אי־ מחפשים אם גם
 עופ- את למצוא אפשר

 כי בנהריה, אביב רה
 שיש האפשרויות את

לא להציע לתל-אביב
 חיילת״דוגמנית, ביב,
 שם. למצוא קשה קצת

מתחרויות״יופי,מאוכזבת היא בינתיים
ה בעולם דרכה את מפלסת

 מבין גבר ומחפשת דוגמנות
ופינוק. חום לה שיתן ואוהב

 - דוחן האחים
בי בוק
 האחים לא. הם ילדים־טובים־גיבעתיים

 בחשד השבוע נעצרו דורון ואבי יובל אייל,
 ממיליון יותר של באיומים סחיטה לניסיון

 לא זאת בארץ. ששהה בלגי לומןמיה לרדו
 שהאחים הראשונה הפעם

( ■  סחי- בניסיון מעורבים דורון 3■
בלגיים. מאנשי־עסקים טה

בעצם?־״ האוייב, ״מי
 ב״העולם לראשונה שהתפרסם מאמר זהו

 שחזה הנדון, במדור שנים 33 לפני הזה"
 לע- הציע הוא היום. של המצב תא אשמר

 את להפיל לפלסטינים זור
 מדינה ולהקים ירדן שילטון

לשלום. כבסיס משלהם,

 שחקני־החיזוק
הבחירות של
יש אישים בבחירות עוסקים עין למראית
למע אך ישראליות, שיטות פי על ראליים,

 במקום האמיתיות הבחירות מתנהלות שה
אחרים, אנשים על-ידי אחר,

 ובעיקר אחרות שיטות פי על
האנגלית. אחרת, בשפה -

לננסח נצצה
 יצליח אם לכנסת. להגיע שואף דוויק משה

 בית- עם שלו הראשון המיפגש זה יהיה לא
 הוא 1957 באוקטובר הישראלי. בחריםהנ

 אולם־ה- אל רימון השליך
 רק דיון. של באמצעו מליאה •

למוות. הפיצוץ גרם לא בנס

והשקל אתה

ובוכים פורשים
 פורש למה • מבל״ל! צדיק בינו פורש מדוע
 הוא פטריוטיזם • מתדיראן: נאמן יגאל

• נבל כל של האחרון מיפלטו
■ ££  ב- 28ה- במקו□ ותל-אביב 1

■ העולמית. גובה״השכר טבלת ^3^

ד ל י £ ך 1, ך ן

צירצייל עול*
 לבית־ באחרונה שהוגשה מתביעת־מזונות

 (״צ׳ר- יצחק כי עולה בתל־אביב המישפט
 מחוץ שנולד לילד אב הוא קלפטר צייל")

 פיר• שעיקר רצייל, צ הנישואין. למיסגרת
 רצ׳ילים מהצ לו בא סומו

7 .  עד הסתיר כוורת, ומלהקת ■1
■ * הילד. של קיומו את היום ^3^

ך₪ת:מ 77/ל77<מ7 7/77

 רון קלרה - והמורדות העליות אחרי
 רפי • נפרדים נייקרק וקאמיל (בתמונה)

מת אוחנה קטי • גש מסורב - פרבר
 אדם, • איל־ספנות של בעזרתו אוששת

 ומעשה • ידידים שוכח לא
! י  ב- ואשתו, מצליח ביהלומן •

בציון. העם ובאחדות טאבה

הקבועים: המדורים
3 טמיר כר־סטופר — מיבתבים

 4 חלל עיסק׳ - העדרך איגרת
6 בבית לא — כמדינה
ף קי ש 10 מניפה! עוד — ת

11 עכשיו כמו אז — הנדון
12 לצה״ל ברקו — אנשים

17 הכהנאום׳□ מסע — אישי יומן
21 צף - זה וגם זה

 22 מהירה קליטה — ישראל לילות
24 אופותיוז נחיתה — ראווה חלון

26 מרפילעיה — חדש דף
30 נדול ילד - קולנוע

31 . מטאבה הצבועים — והשקל אתה
32 תשבץ

32 ד״ט בליינד — לרותי מיכתבים
34 ל אתה חולם איזה — הורוסקופ
35 המו־ל הב! - תמרורים

סוסינזו!. חנה — אומרים דע מה
קר״צר־רביב. רות נטר. חון הד־ר
40 וימני עמוס נבות. אמנון אורב יורם

42 העולם כל על - מרחלת רחל


