
מכחבים
תציל רא ההתחמקות

ראש־הממשלה, באוזני שכול אח
שמיר. יצחק *יי

 שהינך הרושם לי יש ראש־הממשלה, אדוני
 המתנגד גדול ציבור של מריגשותיו כליל מנותק

 או הנוכחיים משלביה החל — זו למילחמה
הראשוניים.

וכל, מכל זו מילחמה השוללים עם נמנה אני
 באיזור לשווא נפל ז״ל שאחי משוכנע ואני

 לפרוץ השנה ביום שבלבנון, עין־זחלתא
 אינו — הגליל״ .שלום — ששמה הזו, המילחמה

לה. מתאים
 ושריך אתה האם ראשיהממשלה, אדוני
 שנקטעו הצעירים החיים על אי־פעם חשבתם

 של משמעותם מבינים אתם האם במילחמה?
 אבלים אתם ובתמים באמת האם ויתמות? שכול _

יזמתם? שאתם זו, במילחמה שנפלו יקירינו על
 לי נראה ליבכם ואטימות התנהגותכם לאור

שליליות. הן לשאלותיי שהתשובות
 השרים, רבותיי ראש־הממשלה, אדוני
 במילחמה וליהרג להילחם חיילינו את השולחים

 לפנינו הנערים ישחקו אומרים: ובליבם לנו, לא
 האנושי והצדק היום יבוא לדעת: עליכם זאת —

 בליש־ והתבצרותכם הדין, את עימכם ימצה
 המתנגד מהציבור והתחמקותכם כותיכם

 את לעשות ומהמוסר מהצדק ימנעו לא למילחמה
 חיים־נחמן שלנו הלאומי המשורר כדברי שלהם,

השטן. ברא לא עוד קטן ילד דם נקמת ביאליק:
דל, יואב של אחיו שסיגל אהוד —

שבלבנון בעין־זחלתא שנפל
• • •

לדין ־ הנוילחמה פושעי
ארגנטינה. בעיקבות ישראל

 לאופולדו שהגנראל אלה בימים נתבשרנו
 ניהול על לדין יועמדו מעוזריו וכמה גאלטיירי
 שהמיט שהאסון דומני כושלת. מילחמה

 וכאפס כאין הוא ארגנטינה על ומרעיו גאלטיירי
 ממשלת המדינה על שהמיטה האסונות מול

ארידור־בגין.
 של כושל ניהול כוללים בגין ממשלת מחדלי

 ייזום בעצם כושל רעיון (או מילחמת־לבנון
 בוחרים לשיחוד משאבי־ענק הפניית המילחמה),

 למטרות בצבא ושימוש דוהרת, אינפלציה ויצירת
 העיראקי הגרעיני הכור הפצצת על־ידי בחירות, וי-

 מעללים גם העשירית. לכנסת הבחירות ערב
 אסור מרידור של האנרגיה כפרשת נוספים,

שיישתכחו.
 האחראים להעמיד מישפטי בסיס לנו אין

 להקים מציעה אני רגיל. בית־דין לפני למחדלים
בלתי״תלויים. אישים בראשות ציבורי בית־דין

עמדתם. את להציג ולקטיגורים לסניגורים זכות
קריית־אונו שטיין, עפרה

• • •
לימי־הביניים בחזרה

וי

וחמייניזם: מדינה דת, בענייני ועוד
 דתית כפיה של לתופעות עדים אנו לאחרונה

בלתי־נסבלת.
 בילוי מקומות לאי־פתיחת דתיים גורמים לחץ

הכפיה. מתופעות אחת רק הוא בפתח״תיקווה
 בשל שנחקקו חומייניסטיים חוקים מלבד

 חוק־ההפלות, כמו — קואליציוניים לחצים
 את שיחזירו חוקים ועוד חוק־הארכיאולוגיה

 דתיים גורמים פועלים — לימי־הביניים ישראל
ואלימות. איומים בדרכי

 העולים המחנות תנועת חברי אנו,
 רוצים בארץ, החילוני מהרוב כחלק בנווה־מגן,

 כרצוננו, חיינו את לחיות לנו ויתנו אותנו שיכבדו
הדתיים. את מכבדים שאנו כשם ממש

נעלה", ״עלה בבירכת
נווה־מגן העולים, המחנות

 לפי תנומת, לקבל ישמחו הכותבים •
 רמת־השתו. ,50 ב קלקולו הכתובת:

• • •
 מאורע הוא חיפה בתיאטרון המשיח צינזור
 לדתיים החילוניים כניעת של סימלי, היסטורי

 החותמת את הטביעו הדתיים טוטאלי. באופן
 כי גמור. ובצדק החילוניים, של ישבנם על נכנע

 להם מגיעה יפה, כל־כך נכנעו החילוניים אם
 על כשר החותמת כמו — התחת על כזו חותמת

באיטליז. בשר
 שמישהו לצו נכנעים 20ה־ במאה חילוניים אם

 את לבניהם לחתוך וממשיכים המבול, בזמן נתן
 ולנהל ביתיהם בפתח מזוזות לקבוע העורלה,

 מגיעה אז ־ ובתפילין בטלית בר־מיצווה, טיקסי
חותמת־הכניעה. להם

חולון סוטסדם, ירחמיאל

בני־ברק בנוסח סקס
גזענית. סופרת יש לנו גם סוף־סוף

 סופרת לנו קמה לא גלות שנות אלפיים מאז
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השננד בתבת

המשיח פני את רקבל
 יהודיים אידגונים עם התקשר באמריקה בתשובה. חזר בכלא

 על הטילו אלה אירגתים בי מאמינים במישטרר. קיצוניים.
 החשוד בהד־הבית. הפיגוע משימת את בדדה שימש!

 על הזה־־ ל״השלם מספר משה אחיו אך נעלם. _
 עם קשריו על שימעון, של והסתבכויותיו ילדותו

המשיח. בבוא לחזות רצונו ועל מלובאביץ הרבי

האחורי: השער כתבת

ובחזרה - לשיגעון
 מגלה בהתמוטטות־עצבים!׳׳ ״לקיתי

 חשבון־נפש. יעייד כהן יזהר הזמר
 )33( יום־הולדת מסיבת ערן השבוע

 מהגיהי־ ״יצאתי הזה: להעולם ואמר
 מטיבת־הניצחון זוהי נום.
 משני יותר אחרי שלי,

לא־יתוארד סבל של תיים

חובשה
בעיו־נום

 טרזי, זהדי לביב באו״ם, אש״ף נציג
 לענת ראיון בניו־יורק העניק

 געגועיו על דיבר סרגוסטי,
 רוצה ״אני ואמר: לירושלים

בעין־כרם!״ חופשה לבלות

 עקר לא
ישראל

 הבן- המרגלים, את הסגירה לא הזונה
 אביו, בפילגש מגונים מעשים עשה
 האלמנה עם שעשה מה עשה האב

 - בנו עם אותה ותיתן
' |1|  במדור עסיסיים סיפורים י

ביותר. העתיק הרכילות

לאונס בחזרה
ס הוא  אחת צעירה אבל סקרנות, מתוך אנ
 אחרי עכשיו, לשונו. את ונשכה - נכנעה לא

 הוא שנות־מאסר, שלוש
באר כחשוד שוב, נעצר
נוספים. אונס מיקרי בעה

ריאח שיו,עכ

€ 0

 •פהפיןח של ת11הב
50ר,־ שמת

 של הבת־מיצווה מסיבת
 של בתו דוידזון, ליזה

לימון. אסקימו הסרט בימאי

בכובע־גרב
 מיסדר־זיהוי נערך הראשונה בפעם

 העד, פניהם. על גרבי־ניילון עטו שמשתתפיו
 תוקפו, את במיסדר לזהות שהתקשה

 עם ראש בין .ההבדל הסביר:
 הגרב. זה גרב בלי וראש גרב

הפנים.* את משנה הגרב

,ועו'״ן^ו ג ו4<

הזונות בית
 מוזרה, בדירה גר הפרוצה ברצח הנאשם

סרסוריהן, זונות, שתי עם
והתינוק תימהונית נערה ■

אותהז רצח הוא מדוע שלה.

שזרח חמולות
בחסות לעסקים:

ופסוקים ופול
מובוים מהתג״ו
תמימים ליהווים
את בשלם
הגליל אומות

 פורת ואורי כהן גאולה דקל, מיכאל
 יהודים המתרימה חברה המברכים בין

 בחו״ל ותמימים טובים
■ 1  קרקעות עסקי לטובת £ 1

ברשותה. כלל אינן שעוד

נסיגה־לא־נסיגה
 מעל ברור המילחמה של 1000ה־ ביומה

ב סידור־הביטחון ספק: לכל  ביותר הטו
א בממש אולם הנסיגה. הו
ם לה  חלקית, נסיגה על דני

דרום־לבנון. כיבוש שתנציח

סוגי -1 11/1 1
 ה״ם נפש

ה מי הו
 דרך מצא גולדשטיין פינחס ח״כ

 על להגן הציע הוא להתפרסם: מקורית
 שהתכוון בלי מיוחד. בחוק התיקווה

 ישן ויכוח עורר הוא לכך,
 שמילותיו ההימנון, על

בלבד. ליהודים מיועדות

מר
כדורגל

 מיש־ זה ״כדורגל
 קובע גברי!״ חק

 מלמיליאן, אורי
 הכדורגל כוכב

ירו בית״ר של
 על מספר הוא מיוחד בראיון שלים.
 ממילא, בשכונת ילדותו

 ועל ככדורגלן חייו על
0קבוצתו. אוהדי עם יחסיו

לאוסקר מהקיבוץ
 לישראל הבית מן ברחתי 1$ ״בגיל

 דברה ,27 בגיל היום, בקיבוץ." ועבדתי
 המבוקשות הכובבות אחת היא וינגר

 על לאוסקר. ומועמדת בהוליווד ביותר
 לאוסקר הקיבוץ מן הדרך

ברא מספרת היא
ספיינרו. לעדנה בלעדי יון

הנוסעים: המדורים
3 מיבתבים

5 יקר קורא
6 תשקיף
7 כמדינה

9 התימחונייס - הנדון
18 תמרורים

19 לפיד טומי נפל איך - אנשים
21 בלונים

25 חרוד לעין בדרך ־־ אישי יומן
 שריר, אברהם - אומרים הם מה

 גבי רובינס, וורך שילנסקי, דב
 26 ברקן ויהודה חיימן נחום ניק, מוצ

30 פאפו במקום העצני - שידוד
31 וטלוויזיה רדיו לשידורי - תמליץ

32 לראש כיסוי - ראווה חלון
34 ישראל לילות

 קינן, עמוס - נייר של נמר
 גרינברג אורי־צבי מגד, אחרון
40 וקתדרה ריילי המרגל

 ארצות־הברית, - קטן עולם
43 וצפוךאירלנד דרום־אפריקח

 45 ברוקס וג־יימס וינגר דברה - קולנוע
48 זה וגם זה

50 מוסיקה
51 הווי

52 בעולם אנשים
56 תשכין

61 והשקל אתה
62 ספורט

63 דגים - הורוסקופ
 ־־ העולם כל על מרחלת רחל

64 מעוז לניצה דרינג דרעג
- שהיה הזה העולם היה זה

6 שנה 25 לפני השבוע


