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בזיבחבעז
כבדה ספלה לקראת
 שימעון של המדינית דרכו המשך על

 הזה העולם הסוף", — (״פרס פרס
8.3.89.(

 לא כלל פרס של שמעמדו היא המצערת האמת
 המערך בהנהגת כישלונותיו למרות הוחלש,

 יתר־על־ המקומיות. ולרשויות לכנסת בבחירות
 המערך של הבלתי״נמנעת ההחלשה גם כן,

כוחו. על תשפיע לא להסתדרות בבחירות
 האיסטרטגי ממעמדו נובעת פרס של עוצמתו

 במיפלגה השונות האידיאולוגיות הקבוצות בין
לשון־מאז־ מעץ והיותו

ויונים. ניצים בין ניים
מרצונו. ילך לא פרס

תת שבו קשה, מאבק רק
ומ רחבה חזית נגדו גבש

 את לערער יכול לוכדת,
 לא זה במאבק מעמדו.

באמצ בררן פרס יהיה
 באיום גם יבחול ולא עים

 כפי המערך, את לפלג
 בשנות בן־גוריון שעשה

.60וד
ש החמורה, הבעייה

 הליכוד מתנגדי כל על
 המצב את ינצל הליכוד אם היא ממנה, לחשוש
 הבחירות הקדמת לשם במיפלגת־העבורה הפנימי
לו. הנוחות הפוליטיות ובנסיבות במועד לכנסת

 פרס, בלי או פרס עם המערך, אלה, בנסיבות
 ממשלה להקים יוכל והליכוד כבדה מפלה ינחל
המערך. בתמיכת צורך ללא

 מיפלגת־העבודה, בסניף פעיל היותי (עקב
שמי.) מציון להימנע אבקש

רסת־השחן מאוד, מוטרד

התייוונות
 (״יש בממשלה השרים מיספר על

 28.12.88 הזה העולם ממשלה!״,
והלאה).

 פיטורי על היווני פפנדריאו משהודיע עכשיו,
 ממשלתו שרי וארבעה!) (חמישים54מ־ אחד כל

 הימין אנשי התכוונו למה מבין אני אחד, ביום
 שפשתה ההתייוונות על באחרונה דיבח כאשר

במדינה.
 האחדות שבממשלת לעובדה התכוונו הם

 לטעמם, לא בוודאי שהיא ליכוד־מערך, הלאומית
 השרים למיספר מתקרב רי כבר וזה שרים 26 יש

תל־אביב כהנמן, שמואל יייז• בממשלת

פרם

סיוע־רונץ דלא
זרות(״הנדון״, בלשונות השימוש על

).15.3.89 הזה העולם
 וריבקה עברון רם אחרי ישראל. עליך, אנגלית

הז שום מחמיצים שאינם בטלוויזיה, מיכאלי
 טהרת על מרואיינים עם אותנו להפגיש דמנות
 הגיע האנגלית, הלשון

 מנור, אהוד של תורו גם
 טה־ על שעה לנו שנתן

 שירלי עם האנגלית רת
מקליין.

 שמיים, שומו ועכשיו,
 גם למתאנגלזים הצטרף

 הוד העברית הלשון מגן
 הנדון אבנרי. אורי תיק,

 נושא אפילו האחרון
 (״טייק אנגלית כותרת

מת אף ובהמשך טו").
 הזה השלם עורך כי ברר
 זרה בלשון מסתפק אינו

לטינית. ואפילו צרפתית גם שם יש אחת.
 הלשון, אמן אבנרי, שאורי סברתי תמיד ואני

 להוכחת העברית הלשון מן מובאות מספיק ימצא
לסיוע־חוץ. להזדקק מבלי דיעותיו,

■חשדם בן־רון, אלי

קונקרטית םה31ד אין
 לראשות־ גור מוטה של שאיפתו על

 ״יומן הנסתר״, (״חובמת הממשלה
).15.3.89 הזה העולם אישי״,

את גור מוטה מבסס מה על ברור לא לי גם
)4 ד1בעם (המשך

2691 הזה העולם

מיכאלי

ג׳ נגד מ׳
ומדוע?

 על המאבק על לדעת רצית שלא מה כל
 בכלל רצית ושלא רשות״השידור ראשות
 פורת אורי יזכה לא או יזכה האם לשאול.

 הוא המערך, כדברי האם, נוספת. בקדנציה
 כדברי או, הרשות את דירדר

 מן אותה הוציא הוא הליכוד,
מי! אז הוא, לא ואם הבוץ

איננו כדורסל
כדורגל

 את נבון יצחק מנתח וחושפני נדיר בראיון
 מיפלגת־העבו־ מיפלגתו, כישלונות סיבות

 המקומיות; ולרשויות לכנסת בבחירות דה,
 פוסל איננו למיפלגה; חדשה דרך מתווה

ו ראשות־המיפלגה על שיתמודד אפשרות
 נוסטלגיה, של מבוטלת לא במידה משווה,

 לפו- מהנשיאות המעבר את
9.  ממישחק- כמעבר ליטיקה ^9^

למיגרש־כדורגל. כדורסל

 בכלא, נעם
בכלא תמיד

 גבריאל של קורותיו על מדווחת אלון אילנה
 שברחו, האסירים משמונת אחד בוזגלו,

 מכלא הגדולה בבריחה שנים, עשר לפני
 בכלא, פעם המתבקשת: המסקנה רמלה.

ה־ כל כמעט בכלא. תמיד
1 1  מצויים בוזגלו, כולל בורחים, £ 1

הכלא. כותלי בין שוב כיום

רעשיווו
העליון
בלבד

רו בית״בושת, ים,
 או עונת־האביב מא,

 כל - בלונים ועטורות חזה חשופות נערות
 ל־ ורקע כנושא לשמש יכול מאלה אחד

 לאפשר יכול שכמותה מסיבת־עשירים,
 לנושא בהתאם העליון. העשירון רק לעצמו

 לובשי ממלצרים - ופריט פריט כל צב♦עו
 פרחים ועד רומאיות טוגות

 לד־ שרצית מה כל בשרותים. ■ ^ ■
שבמסיבנות. האמנות על עת

ודמעות מעות
 ילד של מבוקשיו את יותר שיספקו ככל

 הם דמי-כיס יותר. ידרוש כן וצרחו, צרכן
 בדרך היכולים ההורים, בידי נתוןה צעיאמ

 ליחס ילדיהם את לחנך זאת
}9 9 £  שיעור לכסף. ושקול אחראי 9

להורים. בבית״הספר נוסף

הקדמי השער כתבת

רמות!״ גת ״אני
ה א ז ל ל חי ת ע. ה שבו ק ה ח ש ה מי ט ל רו ה ה ״

ת״ אלי שר ם י י ר קי ב ם כ ת שני בו ק. ר ת ש הו  ו
ש ע אינו אי ד ה יו מ ם כ די ל הרגו י ה בך. נ ר ב ח  ב

ת, לי א ר ש מצ הי ת ה טי ס אי ת, ו טי ס רי ט לי מי ה  ו
ה ד אין שב ר עו ע ת-נו עו ־ תנו פ ס מ ה
ת ם קו רי תג ם, א מיי טי ש לגי  מרגי

ד ל ח צורך הי כי הו ך ל א כ הו גבר. ש

האחורי: השער כתבת

וחדד׳ כחול סדט
שר א ם כ רי ב ד ם ה עי ם מגי רי צ ם, לי י י ס סי מו ב  כ

ל אין מין, ד ב ם בין ה י תי ם ד י ני לו חי קו ל שו ת ו
ו ת, של תי רו ש כ ה ח־ שגי ה, של בנו מ ב שי ש־י א  ר
א ח. נעצרו ל ב ט מי ך ב כ ת ו ר א ת תו מ תו, או ש  א

ת נו ו מז ה ־ ת ע בי ת שה ב דו, שהגי רי, נג ח  שבין א
אר, ש ס ה ה אנ ת מי או ה: בי ת ד ני
ת, ״רודף מלו ת ש ת זונו צו פרו  ו- ו

ר צו קי ב - ב ה ה או ב ר ״ ה מין! חסי- י

סימוי
מספרה

 (רות הרב של הנכדה
חז בתמונה) האוזר,

 כולל הציור, את וגילתה בתשובה רה
 בתי״ המלבישות של דעתן מהי • העירום

 ה- המיספרה • השחקנים על ימההב טרוןא
 אכסק- מידע כמקור עברית

■ 9 9  כי השאר, בין היודע, לוסיבי 9
ישראלי! סוכן הוא אש״ף

 לעניים, רא
לחולים ולא

 הקטנות האותיות את קרא נודלמן יורי ד״ר
 בהן וגילה רפואי לביטוח החדשות בהצעות

 עם בעיות יהיו לדתיים רבים: חסרונות
 כדי - המוות אחר הגופה בניתוח הצורך
 יכולים אינם העניים בדמי-הביטוח; לזכות

אי־ החולים אליהן; להצטרף ^
9^9 9 x תועלת מהן להפיק יכולים נם 

להן. זקוקים אינם והעשירים

ימני סמן

ואדמה אדם דם,
 במדינת בחצר״הבית למציאות חדש מימד

 הפלס־ בפזורה נגועי״השיגעון • תל־אביב
 ה- • מיזרחי תיבלון • טינית

1 9  ו־ ואדמה אדם לדם, משותף ^ £
גור. מוטה של בדיחת־השבוע

הקבועים: המדורים
3 התייזשת — מיכתבים

4 חילזפי־סיכתבים - איגרת־העורן•
5 סדום מרוע!חרבה — הנדון

א החנינה — במדינה 6 היתר. שי
ף קי ש 10 סהכלב פחד הנובה — ת

11 ה11בםוסק פרויד — אישי יומן
 12 בן־אסוץ דן של התיאבון — אנשים

16 טי1הסק הישראלי — והשקל אתה
16 והפרדסן םלכת־היופי — תמרורים

21 החסיד־ בשלם ננירזם — מריס
22 נלנלים על סיסעדה — ישראל לילות

24 בטבריה ד״ם1יה סרטי□ — קולנוע
25 בלבד לסהסרים — הרדמה בלי
 אות׳ רואה .אתה — חדש דף

26 ף־1שק ף1שק
 מכבים שלזשה — הורוסקום
30 לאחזר בהיחך

 32 אזתיזת) 4( קורבן־סתיחזח — תשבצוסן
33 ביפאן החבדב! — זה וגם זה נם

שאגוח־קרב — המרחלת רחל
34 במשולש־הבילז׳

 לא .אל — אומרים הם מה
40 סכלזם!״ מפחד

42 קךהקוקיה— ימני סמן

חדש דף

עובי בחלל יהודים
יהו ומשוררים סופרים כי יודעים מעטים רק

ה החלל את למלא סייעו עיראק יוצאי דים
 ישראל ערביי של בעולמם שנתהווה תרבותי

.1948ב־ המדינה הקמת לאחר
9/ !  סוקר שניר ראובן ד״ר המיזרחן ■9.

החריגה. התופעה את בהרחבה

הקברניט קירקוע
 לחם הוא אחר־כך חייו. על לחם הוא תחילה

 כספי על נלחם הוא כעת שלו. ן־הטיסרישיו לע
אל־ טייס של סיפורו הביטוח.

 שנמצא למרות שקורקע על
המטוס. בהגאי לאחוז כשיר

והשקל אתה

עשירים של צוות
ב אופטימיות על מדווח תדמור מאיר

 מתנות על שרברבים, תעריפי על בורסה,
 משקיעי־חוץ, ועל משועממים יםיליונרלמ

 מעודכנת הגדרה מביא וגם
ן  הקשה הדרך לסוציאליזם: 9 ■ *
■ לקפיטליזם. להגיע ביותר ^9^

 לבעוט אסוו
באשכים

 אמנות״הל־ התאילנדי, האיגרוף תאי־בוקס,
 המיזרח של באומנויות״הלחימה החזקה הימה
להשת אסור - למערב בהגיעה במעט רוכבה

 רון, ושוקי - באשכים ולבעוט במרפקים מש
המפה, על בארץ אותה ששם

^ .  ח- קוטל־קנים. איננו בוודאי 9^
עצמן. בעד מדברות עובדות

ה ד ב מי (בתמונה) ל
 מורגנה פאטה איננה

 הקולנוע של ליפה •
 אין עדיין הישראלי

ס־ • חבר ע ה ש־ אי
ם מסר איננו זאת בכל 40ה״ בן קי  • מת

העיט הנסיעה מאחורי ומה
9 מ ^  רפי אל־על, מנכ״ל של קית 9

ב, ל ר־ תי. ומזכירתו, ה רו




