
טוב ספר
 תרבותית מתנה

ולמתן! למקבל... מחמיאה
 משמח ארוע ולכל החגים לקראת

 וידידיך לעובדיך הענק
״סטימצקי״ של שי תעודת

 בסכומים ספרים לרכוש מאפשרת התעודה
שקל. 350 או 500 ,1,000 של

 אחת בכל להזמין ניתן השי תעודות את
הראשי: למשרד ישירות לפנות או סטימצקי מחנויות

 61006 ת״א 22 הרכבת הדר, בית
03־622537 טל: ת״א, 628 ת.ד.

סטימצקי זה ספרים

דיו טו  237026 ת״א ,82 ארלוזותב 8 ס

פאנק אני בהנהלת
שרירים וחיזוק גופני כושר ★
גיזרה על שמירה ★
נכונה יציבה ★
גמישות ★
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מוסמכים מורים

מתיחות אירוני, ג׳אז,
התעמלות סטפס, יוגה,

מכחבים
השגה שד האנשים

 עד נותר אחד שבוע עוד
ראש־השנה, גליון שיופיע

 איש״השנה. יופיע ״שערו שעל
ממשי בינתיים, הקוראים,

להביע. כים
 רוחו בגין. מנחם מנוס: אין

 עיצבה בשרעפים, הלוקה המתעתעת,
 רואה הוא לעיתים מכל. יותר השנה את

 ואינו נראה הוא לעיתים נראה, ואינו
 הוא, משל אר כי נדמה פעם לא רואה.

 השיגעון מאחרי כי מתגלה ולמחרת
 אחרי שלו. הפרטית השיטה מסתתרת

 כולנו את הצעיד הוא לא אם מי הכל,
 הוא לא אם מי בלבנון, ההרפתקה לתוך
 יורם ואת שרון אריאל את מינה

ארידור?
פתח־תיקווה תמרי, משה

השנה של המונומנטאלי הכישלון

 מודעי מועמד
בממשלה נצחון

 ארידור. יורם שר־האוצר הוא
 ימיו כי נראה, הנוראים הימים בהתקרב

 מחיר את אך ספורים. הם במישרתו
 נשלם שעברו השנתיים של הפסטיוול

שיתפטר. אחרי רב זמן עוד
נתניה פרסקי, משה

 אהרון הח״כ לשעבר, השר
 בנסיונו נכשל אבו־חצירא,

 של העדתי המרד בראש להתייצב
 בפלילים. שהסתבר משום המקופחים,

רבות, עניים אליו נשואות זאת למרות

 7לכ בוז ומבית, מבחוץ האויב
 הימי: בריוני גיוס הקיימות, המיפלגות

 המיעוב נגד והסתה באוניברסיטות
ישראל. בתור הלאומי

 תפקיד שיחק הוא תשמ״ג במהלד
 בתשמ״ד בלבנון, בזירת־הטבח מרכזי

 בזיח־ חשוב תפקיד ישחק הוא
הפנימית. הפוליטית

בת־ים ארצי, אילנה

 אך עליו. ליגלגו כולם שנים במשך
 הצליח כי הוכיח, הוא תשמ״ג במהלך

הליברלית, המיפלגה על להשתלט

אבו־חצירא מועמד
הממשלה את שיפיל בתיקווה

 גם השנה של האחרונים ובשבועות
 מאלץ כשהוא בפועל, לשר־האוצר הפך
 התוכניות את לבצע ארידור יורם את

 במי־ בלישכתו, שהותוו הכלכליות
 איש־השנה התואר שרד״האנרגיה.

מודעי. ליצחק מגיע
באר־שבע זוהר, זהכה

לרצוח שרוצה היועט
 גרמה הציבורית הסערה

 מסע מנהל של לפיטוריו
 להט. שלמה של הבחירות

 אולם הלך, הגזען היועץ
נותרו החמורות השאלות

ולוי איתן מועמדים
פשיסטית מיפלגה

 הכושלת ממשלתו את שיפיל בתיקווה
בגין. מנחם של והמכשילה

חדרה אדרי, יפה

 משה הרמטכ״ל את מציע אני
 אדם צה״ל בראש עומד סוף־סוף לוי.

 לא שמו במחלוקת, שנוי שאינו
 והיכול פרשת־דמים, בשום השתרבב

בצבאו. העם גאוות את ליושנה להחזיר
תל־אביב נוי, יעקב

 הצהרותיו מתוך איתן. רפאל ...
 מתכוון הזה שהאיש מתברר, האחרונות
 אופי בעלת מיפלגה להקים ברצינות

 על מלל הרבה קלאסי: פאשיסטי
נגד פשטניות סיסמות לאומית, אחדות

 24 ,2399 הזה' (.העולם
׳).83 באוגוסט

 ־־־־ הזה בעניין ביותר המדהים הדבר
 לנכון מצא להט שמר העובדה הוא

 בעל אדם של שירותיו את לשכור
 להט, שמר יתכן הכיצד כאלה. דעות

 העיר תושבי את לייצג שאמור
 כאחד, וערבים יהודים תל־אביב־יפו,

 גובלות שדעותיו אדם עם מזוהה יהיה
 ומעשים ביטויים ומזכירות בפשיזם,

 לא רבות מהם סבלו בעולם שהיהודים
מכבר?

כבוב, עבד
 הנאמנים ועד ירר

 יפו המוסלמי הווקף של
)8 בעמוד (המשך

2400 הזה העולם6


