
מכהנים
 את דוחה חזפש־הדיםו־

חופש־הדיח־
החליט לממשלה המישפטי היועץ
אלכס את לדין להעמיד שלא

בהו־ לפגוע שלא נדי פינקלשטיין,
פש־הדינור.

 החוליגאן ימשיך הנעלה, העיקרון בשם וכך,
 הגרים ערביים תושבים נגד להסית מנצרת־עילית

בעירו.
 חופש־ את דוחה חופש־הדיבור שנאמר: הוא
הדיור.

יפו כהן, ראומה
• • •

 שר קופת־השרצים
שרוו אריאל
שלה. והשרון - כטפת כל

מאחוריהם. תלויה שקופת־שרצים אנשים יש
 של בכספות טמונים שלהם שהשרצים אנשים יש

שרון. אריאל כזהו אחרים.
 סגן־ של אלמנתו ארליךי, צילה כששמעה

 בכיר תיק דורש שרון כי ראש־הממשלה,
 תיק־החוץ?), (סגנות־ראש־הממשלה? בממשלה
 של בכספת גנוז שהיה מיסמך לפתע התפרסם
 שיחה של פרוטוקול — המיסמך ארליך. שימחה

 כי מוכיח — ארצות״הברית ושגריר ארליך בין
ומזיק. רק פגע בשרון רואים האמריקאים

 בכספות מסתתרים מיסמכים עוד איזה מעניין
 של פרוטוקול למשל: מישרדי־הממשלה. של

 ארצות״הברית, ונשיא בגין מנחם בין שיחה
כראש־ להתמנות שרון ינסה שבו ביום שיתפרסם
נתניה פליישר, משההממשלה.

 ופרמיות נורמות
דחברי־כנסת

 חמורות הגבלות הטלת של בעידן
 שהגהגת״העם הראוי מן הציבור, על

 ברמת- הן להמונים, דוגמה תשמש
במוטר״העבודה. והן החיים

 נוכחותו בשל משכורתו מקבל ח״כ הצעתי:
 יש לכן ובהצבעה. בדיונים השתתפותו במליאה,
 ונכון שיפה מה — שעון־עבודה בכנסת להתקין
 וכל לנבחרינו פסול בהכרח אינו מפעלים, באלפי

 להשתתפותו בהתאם משכורתו יקבל ח״כ
, בכנסת. וישיבתו

תל־אביב רש!?, אלי

הזיכיזן? למי
הפירטומאי: דבר

 שום אין ארמון לפירסום כי להבהיר ברצוני
 שפורסם כפי השבוע, יומן בשבועון חלק

ה בעיתונכם(העולם ).7.12.83 הז
 של למחלקת־המודעות הזיכיון רכש לחברת

 קשור אישית .ארמון דויד וכידוע, השבוע, יומן
זו. לחברה

ארמון, פירסום מנהל עצמור, אלי
אביב תל

לשר־האגרגיה; הצעה
השר, כבוד

 בבת בעיות כמה שתפתור הצעת־יעול, לי יש
אחת:

 פיתרון ב) החקלאות: לבעיות פיתרון א)
זר. במטבע ניכר חיסכון ג) בנמלים: לצפיפות

 עגבניות, לשרוף שבמקום היא, הצעתי
 אחרת, חקלאית ותוצרת פילפלים אבוקדו,
 במוצרי־ חדרה של תחגת״החשמל את להפעיל
בפחם. במקום חקלאות

 ויהיה בעיותינו, כל את יפתור שזה סבור אני
אקולוגית. מבחינה בריא גם

תל־אביב הלינגר, רלך

צודק אדם של רגליו
 את כרתתי אני שגם חושב, ״הוא

רגליו״.'
)4 בעמוד (המשך

 0 שר![
 0 מטפס

0 גוויות ער
 שנדחק המתוסכל שרון, אריאל
 השבוע ניסה ההכרעות, ממרכז
 במרץ המדינית הזירה למרכז לחזור

 דרש הוא אחד מצד לו: האופייני
 בטריפולי ערפאת יאסר את להרוג

 שימחה את חירף הוא שני מצד
 למש־ אותו והישווה המנוח ארליך

 אשמתו הנאצים. עם תפי־הפעולה
 השגריר עם שיחה ארליך: של

 פרוטו- פירסום האם האמריקאי.
 של לנוחיותו תוזמן קול־השיחה

השר־ללא־תיקי

אתבן־פורתו לחקור
כל ״על לענות הבטיח בן־פורת מרדכי

השבוע. שנערך מסויים, בכינוס התמיהות"
להקים יש לכן הבטחתו. את שכח הוא

העסק־ את שתחקור ממלכתית, ועדת־חקירה
 היהו־ המוסדות הפצצת את העיראקי, ביש

'€

הכוהנת מות
 מידידיה הרחק בהודו, קטן בכפר

 שניסתה שני, רינה מתה ומיריביה,
 את שהנהיגה האשה חדשה. דת לייסד

 השאר, בין שהטיפה אצבע־אלוהים, כת
 ציוותה ובמריחואנה, בחשיש לשימוש
 על אפרה את ויפזרו גופתה את שישרפו

 ועל להודו נסיעתה על הגאנגס. נהר פני
 מספר שס, ומותה גסיסתה

■ | ■  אותה שסעד הטוב, ידידה ר!
האחרונות. לשעותיה עד

הקדמי: השער כתבת

ח צ ד ר ר הי
 לזה הדומים רצח מיקרי מיוהסים העולם בכל
 נתפסו בישראל לסוטי־מין. כץ, דני של

 — אחת לאפשרות והציבור קציני-מישטרה
 שאין חוקרים של מיפלטם זהו לאומנים. ערבים

 מבטא הציבור בעוד לפיתרון. קצה־חוט להם
 לו מסתובב זה, בכיוון וזעמו חרדותיו את

החיפאי, הנער של האכזר רוצחו
שוב, פשעיו את לבצע ועלול
חושד. באין

האחורי: השער כתבת

נשי□ שתי בין
 למטה) אדווה(בתמונה נעמי של לביתה הגיעו שוטרים
לתד שם, לתחנת־המישטרה. עימם שתכוא וםיקשו
 וכחיים לזנות כשידול חשודה היא כי לה התכרר המתה,

 כית־המעצר כותלי מכין מאירצ׳יק. עדייה של רווחיה על
 מאירצייק עדייה עם יחכיה קורות את נעמי מגוללת

להתלונן ידידתה למניעי השערות ומעלה ^
 הרבגונית דמותה על במישטרה. עליה

יריב. שולמית מכפרת אדווה נעמי של

טרור נגד ערבים
 ליריחו, מרמאללה שהוגלה מאז

 ח׳לף כרים של הטלפון מנותק
 נסיון למרות נכנסות. לשיחות

 בשבוע הצליח להשתיקו, השילטונות
 של לקולם קולו את לצרף שעבר

בשט האחרים המנהיגים ארבעת
 וגינה הכבושים חים

 הפיגוע את בחריפות
ב שהתרחש המחריד

בירושלים. אוטובוס

באריאל קטן בית
ביתו את בונה כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר,

השוקולד מחיר
 דויד אומר בשמאל,״ וחושב בימין חי ״אני

 עסק־ את המנהל (בתמונה) מושביץ
 בעצם, שחלם, האיש בארץ. הגדול השוקולד

העסק את מנהל עצמו מצא סרטים, לעשות

ת טנו ח ה ס ר תו
 שהתנהל גירושיו מישפט במהלך

 הרבנים אמרו הרבני, בבית־הדין
 לך נסדר ואנו תורה ״תלמד לבעל:

 ולעו־ הזה," התיק את
 הציעו שלו רכת־הדין

בבית״הכנסת. לבקר

בצרות אילנית
 צח חנה נגד תביעה הגישה מיסחרית חברה

 עיסקת־מקרקעין בשל אילנית), (הזמרת
 אילנית לדברי שנים. שש לפני שנעשתה

 זמרת שהיא מפני נגדה התביעה הוגשה
 שהתובעים ומפני ידועה

כסף. הרבה לה יש כי סבורים

 גם דואג הוא הכבושים. בשטחים באריאל,
 מקצץ בעורו המתנחלים, ולידידיו לשכניו

 אנשי בישראל. חיוניים בשירותים
 חדשה, ישראלית מיפלגה ״אלטרנטיבה״,

ב־ ביתו, מול להפגין יצאו
 שכונות ״שיקום סיסמה:

הת־ לא — פיתוח ועיירות ■
לרוח!״ וכסף נחלויות

בחלוני מציץ זר
 מישהו כי עסלה סמיה כששמעה

 את דרכה היא ביתה, בחלון מטפל
 כדי בעלה לה שהשאיר הרובה

 שלוש וירתה פורצים מפני להתגונן
 של המישפטית העורכת - יריות

̂  את מנתחת הזה העולם
₪ £ בעל של החוקית זכותו §!* 

בנשק. להתגונן הדירה

 מיוחד בראיון המישפחתי.
 על מספר הוא הזה להעולם ^

שהגשים. מה ועל שחלם מה

זה: בגליו! ושד
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 יצחק זימר, ציפורי מרדכי •
 משומש בפאתוס נאם שמיר

 אצ״ל בכינוס והקהל
נחת רווה

29
 בין שושן חיים רצח האם •

ביוזמה היה כותלי״הפלא
מגבוהו

31
 בי סוף־סוף גילו הישראלים •

לשיט, רק נועדה לא היאכטה
 למגורים גם אלא

 על אומר רציני," אדם ״אני •
 ״ולכן גילעדי, מוטי עצמו

42מצחיק!" אני
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