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הפעם: ובגליו!
 יהלום? של שוויו מהו ★

המפתיעה! והתשובה
חשיפה!!! ★

היוקרה ומסעדות טוב... לאכול
החדשים הוידאו משחקי ★
 החודש של ערום נערת ★

יותר! הרבה והרבה ...

ה ספרים סטימצקי ז

מכחכים
 )24 מעמוד (המשך

 הליכוד, עם מסכימה מיפלגתו שבו
 40ל־ רק או לרבעין לחצאין, לגמרי,

קילומטרים.
 מלאה: הנאה הצדדים שני נהנים כך
 באמצע טוב מקום מחמם שריד

 שהוא תור (בוועדת־החוץ־והביטחוז)
 לוחמת, באיצטלה עצמו את עוטף

 בעלה־ ערוותה על מכסה ומיפלגתו
 כדי הכל שעשתה אחרי פוליטי, תאנה
מימין. הליכוד את לאגוף

 פרישת על השמועות כל למרות
 קאתו־ בנישואין המדובר המערך, יוני

 מנהלים אך בחוץ, מבלים כולם ליים.
 בבחירות משותף אלקטוראלי חשבון
 תועמלן את לראות בוודאי נזכה הבאות
 מסך מעל מסביר שריד המערך

 ל־ להצביע אסור מדוע הטלוויזיה,
 האמיתיות, האופוזיציוניות מיפלגות

 אפילו בכנסת מהן להותיר אין ומדוע
פליט.

בת-ים רותם, חדווה
• • •

 בית. לן־ קגה
ת1מ לר ד1שד לד

 היא אחרים של אדמתם
זולה. הכי

 המחירים את הסביר טווין מרק
 בכך, האדמה של מרקיעי־השחקים

 הפסיקו כבר הזה המיצרך ״שאת
 הוא מה ידע לא פשוט הוא לייצר".
 בארץ מעולם ביקר לא הוא מדבר.

 במערב הבלתי־מוגבלות, האפשרויות
ברור כעת המערבית. הגדה של הפרוע

להיטלר מתחזה
יונגמן הני הבריטי השחקך

ענו איתן
מזיקים הדברת

ס ״ ע ב
 תיקנים להדברת סוסחיס
 חרק* עץ, תולעי ,1(ג׳וקים

ובגדים. שירים
2272 ת.ד. .18 מודיעין דרו דמת-גן,

7 0-6 טל. 9 0 1 1 ת 8 מסי 4*1/75 עסק רש'
ורכוקך בריאותך על שמירח

 בעיות
ם  ולבטי

המין בחיי
מאת

 וידמו• מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

תו
טרמפ
לחייל

ספו ת־ ״ בי י ל ר ו א ,  
ונשים גברים לספרות

 טל. ,89 ג׳ורג׳ הנולך רה׳ א, ת•
: מודיע (בס) 284919 ,29*318

 קורסים נפתחים
 וקוסמטיקה לספרות

 ונשים גברים
ימים לחודש

ללקוחות הזדמנות מחירי
ע * שקל 100 תסרוקת * שקל 220 צנ
שקל 800 סלסול * שקל 100 תספורת *
שקל 800 פסים * שקל 800 החלקה *

— השיער אורך לטי המחירים —
 שערות והורדת פדיקור, לקוסמטיקה, מחלקה *

מחרגליים.
מומחית ע־י ריטים והשתלת צטורניים השתלת *

ומאניוק מאניאק
 של טיבו מה השאלה לאחרונה התעוררה בבית״המשפט

מאניאק. הכינוי
 בכלי ופרשניות פרשנים
 מאניאק ערבבו כבר התקשורת
 שני אמנם היא. ולא במאניוק,
 מחמיאים, אינם האלה הכינויים

 הם. שונים מושגים שני אבל
 הוא אירופה בלשונות מאניאק

 מעין היא ומאניה מאניה, בעל
 מגאלומאניה חולניות. ״שיגעון",

 נארקו חולני, גדלות שיגעון —
 ולהיטות שיגעון — מאניה

הלהי — גראפומאניה לסמים,
 ועיתונאים סופרים של טות

 ואת שמם את לראות מסוימים
 קלפטו־ מודפסים, חיבוריהם

 וכדומה. במסעדות במרכולים, דברים לגנוב שיגעונית דבקות — מאניה
 וגראפומאנית גראפומאן ונארקומאנית, נארקומאן מגאלומאן, מכאן

 המיקרופון), זרזירי הם — וראדיומאנית ראדיומאן להוסיף (ואפשר
 מוכה איפוא הוא — \13מ120 — מאניאק וקלפטומאנית. קלפטומאן

פאנגלי־עברי). מגידו במילון מטורף(ראה/ראי משוגע, שיגעון,
 דגושה כ׳ במקום כאן באה (הק׳ מאניוק הערבית המלה פירוש

 סדום, במעשה בעיקר המושגל, נקייה, בלשון נשתמש אם הוא, שבערבית)
 פירושו בערבית, (נאכה), נאקה השורש הזונה. המושגלת, היא ומאניוקה

לשגול.
 הוא שמאניוק ברור, אבל מבזים, כינויים הם מאניוק וגם מאניאק גם
יותר. ו״גס" חריף כינוי
 בהוראת ב.מאניאק־ גם להשתמש מקובל מדוברת בערבית •

ירושלים סיוון, ראובן ד״ר .מאניוק־.

סיוון קורא
ומישגל גראפומאניה בין

 — אדמה לייצר צורך כל אין כי לכל,
מאחרים. אותה להפקיע אפשר
 ארץ משל. ואינו חלום אינו זה כל
 — אחד עם של ארצו — שלמה
למכירה. עומדת

 קונים כך — יודע שאינו למי
מולדת.

יפו כאור, גבריאל

• • •

ם בין חכס ברבארי
 הוא קרייסקי ברונו האמנם
 ן החכמים היהודים אחרון

 -העולם בותבים', (.קוראים
).2383 הזה"

 מהללת שרוני ברכה של במיכתבה
 ראש־ממשלתה את ומשבחת היא

 קרייסקי. ברונו אוסטריה, של לשעבר
על הנופל התישבחות מטר לנוכח

להש שיש להניח היה ניתן כתפיו,
 בזכותה נפל שלא ולהצטער לכך תוקק

כזה. מנהיג מדינת־ישראל של
 מציינת ההפתעה, למרבה אולם
 לתפוצה מגיע היה ״אילו כי הכותבת
 מגיע היה ישראל... הנידחת היהודית

 בכיר פקיד למעלת היותר לכל
 הכותבת אפילו כלומר, בסוכנות.״

 של אישיותו היתה שאילו מאשרת,
 עמו, בני מול במיבחן עומדת קרייסקי

 מנהיגות לרמת לעלות מצליח היה לא
 זה עניין האירופית. בחברתו עולמית
 לשחק יכול הוא בחוכמתו, כי מוכיח,

 בקרב בארצו, הפוליטי המישחק את
 שעל ושיכר בירה הסובא האספסוף

 את מתוכו הצמיח אשר גדות־הדנובה,
 אולם המילחמות. בפושעי הגדולים

 בין תועלתו את מהרה חיש מאבד הוא
הוא. בני־עמו
 אישיות הוא קרייסקי שברונו נכון

הרחבה שראייתו נכון בינלאומית,

 הפיתרון כי שנים 10 לפני כבר ראתה
 מדינה היא הפלסטיני העם לבני

 לשכוח, אסור בבד בד אולם פלסטינית.
 הגלות את העדיפה אישיות שאותה

הברבארים. בארץ
חדרה רובין יובל

• • •

והחנוגלות ף1זי
 ״שטרן' השבועון עיתונאי

 ההודעה את בהמבורג פרסמו
 הסתייגות כהבעת הבאה,
 מהפירטומים ביותר חריפה

 אשר היטלר", .יומני של
ומעשה-תרמית, כזיוף נתגלו
 השבועון מראשי חלק אשר
קורבן. לו נפלו
נאמר: בהודעה
 המזוייפים היטלר״ ״יומני פירסום

 אשר שטרן לאמינות קשה מכה מהווה
עבודה. שנות 35 במשך נרכשה
 פירסוט׳ בעיקבות מתביישים אנו
 למרות'העובדה קוראינו, לפני אלה
 או בנושא עסקו מביננו מעטים שרק
 של קביעתו קבלת בכלל. עליו ידעו

 טרוור״רופר, מר ההיסטוריון־הבודק
 מחדש לכתוב להמליץ יש לפיה אשר

 השלישי הרייך של ההיסטוריה את
 שנתקבלה היטלר״, ״יומני בעיקבות

 היתה וביקורת, בדיקה ללא אצלנו
בלתי־אחראי. מעשה

 לא אמיתיים, ״היומנים" היו אפילו
 הוא שבה בצורה לפירסוכג מקום היה

 לקורבנות כבוד מתוך וזאת נעשה
 הנאציונלסוציא־ האלימות שילטון
 בו שיש עיתון, איננו שטרן ליסטי.
נאציות. להצטדקויות מקום

 קוראינו סליחת את מבקשים אנו
 אשר שטרן, של זה בעקרון הפגיעה על
רבה. כה בקפדנות נשמר כה עד

״שטח״, ועיתונאי עורבים,
המבורג

 לפירסום נמסרה ההודעה •
 38ה־ השנה ביום ,1983 במאי 9ב־

 היא הנאצית. גרמניה לכניעת
 על־ הזה העולם למערכת הועברה

ח מישרד ראש טל, שבתאי ידי ט  ש
בישראל.

2386 הזה העולם26




