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מיותרת מיומנות -

הננול ובמוות
היו מותו אבל במכסיקו, נרצח לא ניר 1

 לתלמידי יאים שאינם עיסוקים על
 הזה העולם (,,תשקיף״, בתי״ספר

1.2.89.(
 יו״ר באייר, שושנה
העל־יסו־ המורים אירגון
כא לעניין נהגה דיים,

 לאסור ביקשה היא שר
 תלמידים של העסקתם

לר בתעמולת־הבחירות
המקומיות. שויות

שהגב׳ הראוי מן עתה
הירי את תרחיב באייר

 לשים גם ותשתדל עה
 של המגונה לנוהג קץ

 מיני לכל תרומות איסוף
תלמי על־ידי מטרות באייר

מ בכך, הרוכשים דים,
 מיומנות לחלוטין: מיותרת מיומנות צעיר, גיל

תל־אביב טל, יוסף •השנור

האלופים ריסוס
קצי של בחייהם צירוף־מיקרים על

 העולם (״תמרורים״, בכירים נים
).8.2.89 הזה

 באותו יותר או פחות שבוע. באותו נפטרו הם
 בכירים. קציני־צבא היו שניהם ).90ה־ גיל(סביב

ביניהם. הדימיון נגמר בכך אבל
 שעבר, בשבוע שנפטר הארדינג, פילדמרשל

 נפצע כשהוא (תת־אלוף) בריגאדיר היה עדיין
 אל־עלמיין. בקרב — גרמני תותח פגז מרסיסי
 לסקוב, דויד תת־אלוף כשנפצע זאת לעומת
 אלה היו מרסיסים, שעבר, בשבוע הוא גם שנפטר
 של סיור בעת — ירדנית מרגמה פצצת רסיסי
ששת־ מילחמת שלפני בירושלים ואנשיו לסקוב
ירושלים לבינסון, מאיר •הימים

• • •

באוקראינה בן־דוד
 עברי סופר של קרוב״מישפחה על

ה העולם (״תמרורים״, ).1.2.89 הז
 הסופר של מישפחתו'הראשון שם — דוחובני

 שם־מישפחה איננו — המנוח מיכלי יצחק בנימין
 היה, לא מיכלי אם לדעת מבקש אני לכן שכיח.

 שמילא, דוחובני, אחד של אהיו במיקרה,
ברית־ במימשל מאוד'בכיר תפקיד כמדומני,

נתניה שפר, זאב .20ה־ בשנות המועצות י
 של שר־האוצר בשעתו דוחובני, בן׳ציון 9

 היה האוקראינית, הסובייטית הרפובליקה
המנוח. מיבלי של בן־דודו

משותפת שפה
יהודית(״אנשים״, לשונית בעייה על

).1.2.89 הזה העולם
 הסבתא, של הפגישה

 שחק־ של צ׳כיה, ילידת
 שינו־ נית־הקולנוע־דליה

 העולה הצלמת, עם קו,
 שבה מרומניה, החדשה

 שהשפה השתיים גילו
 שיש היחידה המשותפת

יכו ההונגרית, היא להן
 של הדגמה לשמש לה

כא רק — היהודי המצב
במדי מתערה יהודי שר
 שפה לו יש ישראל, נת

 יהודי כל עם משותפת
העברית השפה אחר,

• • •
שמאלנים שמורת
הימני. הסמן דיברי צידקת על

 ואני אותו אוהד אינני הזה. למחנה שייך אינני
 המתמדת. התגברותו שמבשרת ממה מאוד ירא
 במיסגרת הזה, שהשלם לראות נדהמתי גם לכן

 סמן הזה, החדש למדור מקום נתן גיוון־הדיעות,
ימני.

הא לרעיונות לגיטימיזציה נותן הזה השלם
לה?

 רואה בוודאי שהסמן הרדיו, את פותח אני ואז
 כך ושומע משוללי־רסן, שמורת־שמלאנים בו

 בבוקר): שבע השעה חדשות ,8.2.89 רביעי, (ביום
 להעלות ההצעה את דחה ארצות־הברית ״קונגרס

ד אחוז, 50ב־ הקונגרס חברי שכר את ו ג י נ  ב
ישראל!״ לכנסת
 הועלה חברי־הכנסת שכר ניגוד? מי ניגוד? מה

>4 בעמוד (המשך 2685 הזה העולם

 שימקו
תל־אביב לבני, שמאי

היה
בוש. ג־ורג ארצות־הברית, לנשיא *אוד

 עשוי שהוא החשש קיים היה ניר, חי עוד כל
 שניר אלא נורת׳. אוליבר במישפט להעיד

 הרמט־ גם וכמוהו סודו, את לקבר איתו לקח
ב שעסק הונדוראס, של כ״ל

לקת־ האמריקאים בין תיאום
באחרונה. נרצח ואשר טראס,

ק7 איתו לקח

לפחות, כך,

ס

השיחה
האחרונה

ם לא קרוי של מותו ת  את ס
 להיפך. עלילותיו. על הגולל

קש סיפור התגלה עכשיו רק
 שהציע מנתניה, פלוני עם ריו
 ל״קשר כפילוסוף להצטרף לו

 הבנקאים". של הבינלאומי
 קרוי שסיפר מסיפור עולה

 (בתמונה), אלרואי לדפנה
 היתה הזמן, בזה תחקירנית

עמו. ששוחחה האחרונה גם

סמנטיקה של ענייו
מן שיפטר דוח היה אילו  לישראל טוב מיס

 ״דוח או מישרד״החוץ" ״דוח לו קוראים היו
ל רע שהמיסמך מכיוון מחלקת־המדיגה".

שיפ דוח לו קוראים ישראל,
 נגדו מהטענות אחת אף טר.
עניין. של לגופו היתה לא

מחלקת־המדי

ס
מבפנים ״אנצאר

ת דווקא דיזנגוף, ברחוב  יברוול, בכסי
ם ת אנשי״מישטרה עומדי  על ושומרים צבאי

מיוני סיפור לא זה לא. יכלאה.במ דרהס  די
ת זוהי - או תקן המצי  במי

,3 אנצאר המכונה קציעות, ■
תה שרואים כפי מבפנים. או

למחנים מיבחנים
 החוג ראש בידרמן, שלמה הפרופסור דווקא

ש תל-אביב, באוניברסיטה לפילוסופיה
 להגיב סירב עגול, 10 המרצים בסקר קיבל

 הסקר, תלמידיו. לו שחילקו הציון על
 עדיין הרביעית, השנה זו בתל-אביב שנערך

 כאלו התייחסויות וגורר קומםמ גש,מר
מצי־ הסטודנטים, ואחרות.

 את סוף״סוף, קיבלו, דם, ! 1 ■
דעתם. את להביע האפשרות

 הבאוטו
מקשר שר
 בעיס״ - הנמלט ויטונסקי (״פיצי״)איציק

 בין סיבוביות עיסקות • בלונדון קי-אופנה
 מכר ריקליס משולם • לאגד הממשלה

 על חתם מקסוול רוברט • פברזיה את
 יש־ • ברית־המועצות עם בארטר עיסקת

 ממ- עדיין זילברברג ראל
 ה- ומילחמת • בשווייץ תיו

ישראל. במצות והשכר מצות

הקדמי: השער כתבת

ורבו מורו
 אי־ היא מדי. מזוהמת הזאת ״הפלנטה

 הסביר ולהתקיים,״ להמשיך יכולה נצה
 ג׳ו־ בתל־אביב, שנשא בהרצאה השבוע,

 משה הד״ר של הרוחני מורו צ׳פלונה, זף
 12 תוך - הכל לא עוד וזה המנוח. קרוי
 בני־אור של ניצוצות רק הבל. ימותו שנה

 האסטרא- הטעות על ישארו.
 והדולפינים וולקן בני על לית,
להימלט. שהצליחו מי ועל

האחורי: השער כתבת

ן א כ ד מ ע ת ו ל י א
 מועמדותו את אדם מציג עיר באיזו

 מצהיר שהוא בשעה העירייה לראשות
 בתו תובעת עיר באיזו לעבוד! לו שאסור

 מגדיר ובנו מאביה מזונות מועמד של
 אמי־ חצאי שמציג כמי אותו ^

ה־ חטר־אמינות! וכנוכל תות
הקושיות-אילת. לכל תשובה

 השמנת
והחתולים

■מני סמן

 בדן; כנראה, מתחשב, אינו ערפאת יאסר
 לחתול העובדים קיטר מוותר איך • שומרון

 !היסטור- בין הקשר מה • שימון? הראשון,
 : פלמ״ח וחסידי התל־אביביים הפאבים יוני

התנחלו־ ועל • פלסטיניים?
;ערי־ שמנת, חתולים, יות, ^ 8^8

1 הממשלתי. והתקציב פיתוח

למנתחים ניתוח וווש
 שוב נדחה דחוף לניתוח שנזקק מי דווקא

ם ואילו נשמתו. צאת עד ושוב  בריא, אד
 נאלץ ניתוח, לעבור רוצה אינו שכלל

 בתירוצים ולהשתמש חייו, על להתחנן
ת כדי וניםומש גיםשו  לו שנקבע ניתוח לדחו

תורים, יש אם למחר. מהיום
0 \  מלאכו• באופן נגרמים הם 8*

ת לצורך תי, ט חי כספים. ס

ף הורעו ר

לתצלום מחווה
לע היה יכול ישראל מפסלי מי של במוחו

 שבו במקום אנדרטה להעמיד הרעיון לות
 בספרד האזרחים מילחמת בימי נפל,

קאפול? רוברט של שבתצלומו חיילה ),1936(
 ״הסולידא- בשבח דברים

ע־ §0/ תהב אלי טו סלק אינ תה  ריו
העולם. מן שנעלמה לאומית'

הביצים של הדואמח
 בטלוויזיה לצפות הילדים המשיכו מדוע
 כשמקב- במיטבח? נשרפות הביצים בעוד

 על ועונש שכר הילדים לים
 ל- היחסים הופכים מעשיהם 8^(8 8

הפיתרון? מה ומימכר. מקח

הקבועים: המדורים
3 אלופים ריסוס — מיכתבים

4 סושלם שקרן — העורך איגרת
5 בסראה פנים — הנדון

6 המשולשוז המילחמה — במדינה
6 הסצווז סילחסת — והשקל אתה

 10 בשבוע! פעם — סיקלוזוו — תשקיף
12 רכב סדרן — אנשים

17 הגופה ש״כח לסי — אישי יומן
20 עתיד עם נודעה — זה וגם זה

21 קרבי סבון — קולנוע

 נשיקות אלף — ישראל לילות
 להעניש לא — הדרה להיות איך
 לחיקווה אגררסה — חדש דף
רפי יפה, שמואל — אומרים הם מה

כהן. אמיר דויד. סתי אדרי.
 כהן ראובן שביט, ציפי

 לר־גושים זקוק — לרותי מיכתבים
 — תשבצופן
 קל לא - הורוסקופ

ל— רחלמרחלת  העולם כל ע
ס אוחנוס — תמרורים לז-  ד

לנסור מסוגדס לא — ימני סמן

22
24
26

28
32
32
33
34 
37 
42

בדע
לאלכוהול

כ מתוחה שאפתנית,
 למסרה צמודה קפיץ,

ספו של שמץ וחסרת
ב אבל נטאניות,

של, אשתו לא החלט
 קיסי את מתארת כך

 ומנסה בה, שפגשה מי (בתמונה) דוקאקיס
 שהבי- הסיבות את להסביר

^4 9• '  הכמעט־גברת־ראשו־ את או ^
לאלכוהול. להתמכרות נה

וכסאות גכשת הדים,
 השחורה העכורה את עושה קיסר ישראל

 מה • שימון של הפוטנציאליים ליורשים
 שהגיעו אמריקה יהדות מנהיגי את בל ביל

 • חדשה? מחתרת היו כאילו בחשאי, לארץ
 לשל- שהובטחו והבסאות הגבעות ההרים,

 מב- מודעי יצחק • הילל מה
 ו- • החסר את להשלים טיח
שריר? לאברהם קוראים איך

מחכים? רמה
 באפריל שהתפרסם בך־עיתו, הדסה דוח

מסד הציע ,1977  בישראל הזנות את ל
 לתופעה. הנוגעים החוקים מן כמה ולשנות
 ולקוחותיהן, זונות של מיקדי״הרצח למרות
 והטרדות במחלות תובקהיד של סכנות

 המלצות יושמו לא הציבור,
הזה. היום עצם עד הרוח

משלו. הצעה יש הזוז להעולם

המרחלח
מדווחת:

 לא כבר לפיד יאיר
 ניר גמק׳ה • לבד

 מישפחתו את מגדיל
 באלמנה, מעשה •

 ובתיקשודת בתעשיין
 שעד במחזר ומעשה

 עם להתחיל חדשות שיטות • מחפש היום
סו • יוגוסלביים שחקני־רכש  המזונות סו

 כפיל סוף־סוף, נמצא, • בו* חיים של
 ציון של בדמותו טיפואנטס לויקטור

 עדנה בין קרה מה • אמיר
בקרוב • שריג! לשי לב 8

ניר. לעמירם חודש ממשיך /ן!1וו




