
האחורי: השער כתבתמכחבים
 אחד, מלר באין

מדר הוא ממזר ר3^
 של לתשומת־ליבם מהפכנית. הצעה

למדע״המדינה: המומחים
 מין — בישראל מלך להמליך מציעה אני

 המלכה כמו משהו נחמד, טיקסי, ייצוגי, כזה מלך
 של העתיקים הצרכים ינוקזו לשם אנגליה. של

 לערבב ויפסיקו זה, רומנטי במוסר ההמונים
פוליטיקה. עם מלוכה

 ישראל,״ מלך ״אריק לשמוע במקום וכך,
 ישראל, מלך אחר תורן כל או ישראל" מלך ״בגין
 תנועה כל אחרי שיעקבו רישמי, אחד מלך יהיה

 הוא מה אוכל, הוא מה לבוש, הוא איך יתארו שלו, 1
הולך. הוא ולאן ישה$4

 והפוליטיקה ויעריצו, יסגדו יריעו, ההמונים [
למלך. הפרמיטיביות הציפיות מן קצת תשתחרר

חיפה אזולאי, שלומית

בשילטח אשליה
 הגאולה - לשילטון יגיע המערך אם גם
תבוא. לא
 למשהו, שמשתוקקים קורה לפעמים

 ובונים יקרה כשזה טוב יהיה כמה מדמיינים
 ולבסוף המיוחל, האירוע מן ציפיות של ^דערכת
אכזבה. — מתרחש כשהוא

 לפיזור רבים יחלו האחרונה השנה במשך
 תחושה מתור הבחירות, ולהקרמת הכנסת

השילטון. לחילופי יביאו מוקדמות שבחירות
 ראשית, יקרה? ומה בחירות. או־טו־טו והנה,
 הכל. למרות בשילטון, להישאר עלול הליכוד

 כאילו והרשות צפוי הכל הזאת במדינה הרי
נתונה.

 אכן שהמערך — אותי מפחיד שיותר מה אבל
 תבוא. לא הגאולה אז ושגם בשילטון יזכה

כך? אחר נייחל ולמה
 הבחירות את לדחות כדאי בכלל שאולי כך

היה המערך שאילו האשליה מן לפחות וליהנות
הרצליה חורש, נאווה ו-בשילטו

הפחד גוישטרת
פוחדים? הם ממה

 נראים הבכירים המישטרה קציני מרוע
 כל־כך? נפחדים ונשמעים(ברדיו) (בטלוויזיה)

מחפים? הם מה ועל מסתירים הם מה
חיפה צדי, רחל

תרעזלי־הח־ו צער
 מדוע אז - האשם הוא גרופר פסח

התרנגולים! נצלבו
 - בישראל צער־בעלי־חיים אגודת
 של מעשים על להגיב מבקשת תל־אביב
 בתאריך בטלויזיה, שנראו בעופות, התאכזרות

 מגדלי־תרנגולי־הודו בהפגנת המדובר .21.3.84
הכנסת. לפני

 חיים, וחלקם מתים חלקם התרנגולים, תליית
 מתעלמת״מהעובדה השוטרים, לעבר והשלכתם
 הכלכלי במצב אשמים שאינם אלה שיצורים

הסובלים. הם־הם המגדלים הפגינו שנגרו
 לרשום תרבותית, בצורה להפגין היה אפשר

 הפגנה בכל כמו וכו', בפלקטים התלונות את
אחרת.

 אותנו מביישת בעלי־חיים עם כזאת התנהגות
 בין שהיו בעלי־המצפון שהאנשים וחבל כעם,

 הזאת. התופעה את מנעו לא המפגינים י
 מסוגלים אינם שתרנגולי־ההודו מאחר ן

ר  חייבת אגודתנו הרי ריגשותיהם, את להעבי
במקומם. זאת רלעשות

תל-אביב פרידשטיין, הילדה

ף

 חיים בעלי צער אגודת ירר היא הקוראה 0
בישראל.

-1

 לא על מושחתים
בכפם שול

 מתגייס גן״אהרון שיצחק לומר קשה
המערך. של הבחירות למערכת

 השקפותיו את בן־אהרון הסביר השבוע
 השאר בין מפתיע. לב בגילוי התנועה בענייני

מנסים שכולנו תעלומה על מיוחד אור הטיל הוא

)4 בעמוד (המשך

הכוונת על קאנצלר
ס היתה עלולה המזימה הרו ת ל פי ת סו  של מעמדה א
ת על בעולם: ישראל ט היה הכוונ מו ראש־ קול, הל

בארץ. ביקורו בזמן להירצח שעמד גרמניה, ממשלת
ם שפרש אחרי ח חסו שבצל בגין, מנ הי י ב א ה ה ארגנ ת  ה

ם שמיר יצחק ציווה המחתרת, ה לבלו ת  ולחשוף או
ת ם. א קי שהוא הסלי ב כ כז או  — יצא משמיר מ

הגרמנים, שונא אנדרי;קלצ׳ינסקי(בתמונה),
הגרמנים. חשבון על בגרמניה... לטייל

הקידנר: השער כתבת

מחת
בירושלים

 בידי שהיה המוקדם המודיעיני המידע
 בתל* לפיגוע התייחס השילטונות

 עוברים על ניחתה המכה אך אביב׳
 ירושלים במרכז רטבים

 ידיות לקרב שנקלעו —
^  התוקפים מבדר־־י ונפצעו 0■

יחד. גם והאזרחים

 מד־ועהם
זאת? עושים

ה' .העולם עורך עם בשיחה סה הז  אחד ני
ת להסביר אש־ף מאנשי  א

 לא ״אם בטענה: הפיגועים
■ י תם נבצע ■  תמשיך ישראל או

מלזיומנו!״ להתעלם

האחורי: השער כתבת

 הריץ מה
מוריץ? את

 שבועיים לפני עד שנחשבה מי מוריץ, יעל
 במירמה חשודה וסולידית, מצליחה כברוקרית

 החקירה, מסתעפת בינתיים לקוחותיה. של
 מותו לעבר אלטרוביץ, יעקב ברצח שהתחילה
 מוזרה פעילות לעבר משקיע, עוד של המיסתורי

 רמת־ .,בטוחה הברוקרים בסניף ^9^
1[  של מעורבותם ולעבר השרון״ ■ |

־.11דד ״רשימת מראשי אחדים

ברומא התאבדות
 מיפלגת מנהיג של בתו רוקח, ליוויה

 בשנות ושר־הפנים הכלליים הציונים
הש־ התאבדה החמישים,

 היו שחייה כפי ברומא. בוע
 מותה גם כך תעלומה,

מיסתורין. אפוף

ינסו בעיסבות
 הפרטי המרגל נשלח בבוקר השכם־השכם

 אחרי מקרוב לעקוב המרחלת רחל של
 סשריי־ ברברה של מעשיה

 הסרט ויוצרת כוכבת סנד,,
ה בארץ. בביקורה ינטל,
ודיווח. עקב יצא, מרגל

מאונס זיכוי
 קלסתרון ליצור הצליחה 7ה־ בת הילדה
 מעשה בה שעשה הגבר של להפליא מדוייק

 להביא הצליחה היא מגונה.
 על־ידי וללכידתו לאיתורו

9 *  מילכוד בשל אך המישטרה, 9^
הנאשם. זוכה - מישפשי

רקדנים
משגעים

הרחוב את
 היפהפיה, האמריקאית השחורה מוניק,
 בישראל, להופעה שבאה

 ב־ חבריה עם השתתפה
 ברחובותיה תעלולי־ריקוד

תל־אביב. של ומידרכותיה

הקסעים: הסדזרים
3 מיבתבים

5 יקד קורא
'6 תשקיף
ד במדינה

9 לא! או נבון - הנדר*
19 אנשים
21 בלונים

27 בעיניים רצח - אייטי יומן
 תמיר מרים - אומרים הם מה

 נבון נעמה ליבלסקי מאשה
 עשתאי חניתה ענבר משה
28 לימור מיכה
30 ♦טיהור

 והטלוויזיה הרדיו שידורי תמליץ-
31 ובירדן בישראל

 של הבלה - בעולם אנשים
32 ר תאצ מרגרט

34 ישראל לילות
- העולם כל על מהחלת רחל

פי על 30 זאדורה פיה ועל נלסון י
38 ראווה הלון
 יונתן נתן גרץ נורית - נייר יטל נמר

40 במטרו׳ זזי
46 לאוסקר המועמדים - קולנוע

54 זה וגס זה
58 הווי

58 תמרורים
63 טלה מזל - הורוסקופ

64 ספורט
65 והשקל אתה

66 שהיה הזה העולם היה זה

אונן מעשיית
 כי בתקיפות טענו הזרות הסטודנטיות שתי

 בחנוורזזצבעים. לידן אונן המפורסם הצייר
 וכל, מכל זאת שהכחיש הצייר,

 לי להדביק יצליחו ״הן'לא אמר:
0בן־אמוץ.״ לדן כמו סיפור

למות רצה פטישי
 בפעם להתאבד ניסה פטישי מחפוד מיכאל הזמר

בכפר־סבא. בתחנת־המישטרה חייו.ב ניההש
 בגלל זאת עשה הראשונה בפעם

 עשה והפעם - לאשתו געגועים 9*
אחרת. לאשה געגועים בגלל זאת

מזדקן לא םס7
גירסה על -  באופנה תמיר נשאר בונד ג׳יימס

 עם הרעם, כתר של חרשה
 ויפהפיות הוותיק קונרי שון

פיינת. עדנה מספרת חדשות,

זה: בגיריזן שד1
7 נכון על גבר פרס •
האדמה יום •

1 התשיעי 5
״̂  ניאו־פאשיזם •

2 בישראל 2
בר שימעון של אלמנתו •

44 מספרת
של המינויים •

5 ניר עמירם 1
של אמו •

5 שיף חיים 9
, ג׳וקים •

0 הכנסת במיזנון 1


