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 יום־הזיכרון אירועי על ביקורת
צוז״ל: לחללי

 אז צבעים. בו אין שירה, בו אין קר. הוא המוות
הזה? הדמעות פסטיבל לנו למה

תל־אביב וייס, רן

לאברושנזי הוגן מישפט
 (״העולם ״תשקיף" במדור בידיעה

 ״האגודה כי נאמר, )4.4.84 הזה" . .
 פרקליטים מחפשת האזרח לזכויות

אברושמי." יונה על שיגנו
 הפירסום, מבוסס מה סמך על יודעת איני

 את לפרסם אבקש מוטעה. הוא מקום מכל אולם
זה: לעניין הבהרתנו

 גוף הינה בישראל האזרח לזכויות האגודה
 מגוונות, בדרכים להגן, כדי שהוקם לא־מיפלגתי,

 מקיימת האגודה בישראל. זכויות־האזרח על
 חקיקה, יוזמת אלה, בנושאים ציבוריים דיונים

 עקרונית חשיבות בעלי מיקרים בהבאת ומסייעת
 האגודה העמידה למשל, כד, בית־המישפט. לפני

 להוציא שבקשתה ישראלית לערביה עורכי־דין
 לוועד נימוק; ללא נדחתה הערבית בשפה עיתון

 הפגנה לקיים שבקשתו בלבנון, המילחמה נגד
 להם הותר שלא לנאמני־הר־הבית, נדחתה;

שער־המוגרבים. ליד להתפלל
 הפגיעה על ציבורי באופן הגיבה האגודה

 שנגרמה הוגן, למישפט אברושמי של בסיכוייו
 יזומה במסיבת־עיתונאים פורסם ששמו כך עקב

 נגדו שהוגש לפני שבוע המישטרה, על־ידי
 שנערך בעיתונות״ ״המישפט ועל כתב־אישום,

 כי טענה אין זאת, לעומת היום, כך. בעיקבות לו
 של מישפטו בניהול כלשהו מישפטי עיוות קיים

 לאברושמי בזכויותיו. פגיעה המהווה אברושמי,
 כל לפי מנוהל ומישפטו בחירתו, לפי סניגור
 על להגן שנועדו הפלילית, הפרוצדורה כללי

הנאשם. זכויות
 לזכויות האגודה אין כאלה מיקרים בסוג

להתערב. מקום רואה האזרח 1
ירושלים גכיזון, דות פרוס׳

א נביזון הקוראה 0  של ההנהלה ירד הי
בישראל. האזרח

ספורטיביים
 סוף־סוף כשיתפסו רצים.

ולנוח. להתיישב יוכלו
 בין אלה בבחירות פשטה

למירוץ. מתכוננים או רצים, כולם
 כתיקונם שבימים הקשישים,

 ומתנשפים מתנשמים בקושי,
 מתמלאים ברכב־שרד, לנוע

 מפיח המיוחל הכיסא ספורטיבית. רוח
 מצפה ממילא כי סומכים והם להט־נעורים, בהם
 יוכלו שעליו מרופד, כיסא המירוץ בסוף להם
שנים. ארבע לנוח

לרוץ? הזה: הארור האתלטי הדימוי צמח מניין
התמודדות? הפשוטה: העברית למילה קרה מה

חיפה שובל, משה

 שם בארצות-הברית, הדימוי של מקורו 0
 המועמדים את להציג הקריקטוריסטים נוהגים

 מסלול' על המתחרים כאצנים לנשיאות
 את לכנות מקפיד רזה העולס המירוץ.

מתמודדים. הנכון: בתואר השונים המועמדים

לאמריקה! 1דב
ומערב. מיזרח בין הדדיים גירושים

 פטנט מצאו המיזרח־גרמניים השילטונות
 להם שגורמים מכאב־הראש עצמם לפתור חדש

 למערב. אותם מגרשים הם — המישטר מתנגדי
 הגרעיני, הנשק מתנגדי איכות־הסביבה, יפעילי
 מוסיקת־פופ ואוהבי ארוך שיער בעלי אמנים,
 שהממשלה האחרונים בשבועות לגלות הופתעו
 להגר — ונמרץ תקיף עידוד — אותם מעודדת
 המתפנות לדירות ומייד. המערבית, לגרמניה
 הבאים גרמני, ממוצא מהגרים מייד נכנסים

 בחילופי־אוכלוסין המדובר מברית־המועצות.
בשבוע. אנשים אלפי — גדול בהיקף

המיזרח־גרמניים, (״פורשים״) הדיסידנטים
 מולדתם, את לנטוש כל־כך נלהבים שלא

 אז לכם? טוב לא הנצחית: בטענה _גתקלים
למערב! הסתלקו

 הוא. חד דארעא סדנא נאמר: כבר כך על
 לו ולהציע אופוזיציונר בכל לנזוף נהוג במערב

להיפך, גם ועכשיו למיזרח; להגר
 מרשה אני זו, עולמית כלל תופעה למראה

)4 בעמוד (המשך נחש:ל צמילע

ם די קי ם הפ רי ק־ של הבכי  בנ
ת ראו לא ישראל ש א מתרח  לגגד ה

 גלעד, משה מנצל כיצד עיניהם:
ת הבנק, של אגף סגן־מנהל  א

 עשרות שולל להוליד כדי מעמדו,
שקיעים, מכו מ  על שס

מלה  עלה זה שלו. ה
דולר. מיליון להם

בסיגמן בחירות
חוות

 השביעיות הרכב על ההצבעות לפני
 רגע של בריתות נכרתו המפורסמות,

 כדי בחרות. שונות קבוצות בין
ה מילוי את להבטיח

 הצירים נכנסו הסכמים,
 בזוגות, לתאי־ההצבעה

השני. על מפקח כשהאחד

ת 1ט1ט ו ר חי ב
 הכל הליכוד. של מוחצת לתבוסה ציפה לא איש
 של בסופו יהיה, הגושים שני בין ההפרש כי ציפו
 לטובת יהיה זה ושהפרש — בכלל אם — קטן דבר,

'טוטו־בחירות, תוצאת זוהי המערך.
 משכנעת והיא קפה. כבית־ שנערך

דעת־הקהל. מסיקרי פחות לא

 פרובוקטיביים בגדים ללבוש אוהבת ״אני
 נערת״ בל, אנני אומרת רגליי!" את ולחשוף

ומו האנגליה הדיסקוטקים
להת רוצה אצי ״אבל סיפה:

נורמליים." חיים ולחיות חתן

קבועים: המדורים
3 מיבתבים
5 ירך קורא
6 תשקיף
7 הנדון
$ במדינה

18 חדש מדור - דפנה עלי
21 אנשים
23 גלונים
25 אישי יומן

 בן־אהיון יצחק - אומרים הם מה
 רעיה ארבלי־אלמוזליגו. שושנה

 הספרי שמואל טולמן, גיף סבידור.
26 שלוש אלי
32 שידור
ץ לי מ  הטלוויזיה שידורי - ת

33 ובירדן בישראל

הקדמי: השער כתבת

וב לו עשה
 השבוע, שנעצר מקריית־ארבע דרג לוויגגר, משה
 לרצח מסית ובינתיים חזון. •כבעל עצמו את מציג

תלמידיו, במחתרת. מלא בפה ותומו
 יצאו פעיל, בשירות קצינים כיניהם

 את להםיד החזון: את להגשים
הרובה. בעזרת בישראל, המישטר

האחורי: השער כתבת

שטו או גיאו
 אמרה הומאני!- לא זה לרצוח? דעתי על אעלה ״שאני

 של למיתוס אותי ״הפכו בבית־המישפט. אנג׳ל שרה
 בהופעתה לנפץ ניסתה הזה המיתום את ואכן, רוע.״

 שרה אותה זו ״אין אמרו: השופטים אד בטלוויזיה.
 במלוא התגלתה החקירה, שנמשכה ככל תמימה...

 נבחרים חלקים מערומיה־שקריה.״
 2 מם׳ הכפול הרצח במישסט מעדותה
אנגל. שרה של סיפורה את מספרים

הגבר
המלביש

נשים
 חלוצית בארץ יהודי בחור פיתאום ״מה

 גידעון האופנאי שואל - נשי' מיקצוע לומד
 המצטיין׳ ״הייצואן בפרס שזכה אוברזון

 על לפיסגה, דרכו על ומספר
4^ > !  ו־ יופי בענייני השקפותיו ♦

אשתו. עם יחסיו ועל אופנה

לחתימת תחת
לגב כסא מציעים הגברים אין בחרות

 שומרים הם הכסאות(בכנסת) את רת.
מקש כשהנשים נהנים אבל לעצמם,

 המיפלגה, כינוסי את טות
■ בד־ משמשות הן שבהם <ך  ■ ע

£ שירות. בתפקידי רך־כלל 0 7^

ס טפ פי ת״ ••בי
 וישניצקי, ארז 1אמו לא,־ ופעם לי הולך ״פעם

 מעשה בביצוע הנאשם
ציבו בבית־שימוש מגונה

 מעשה זה היה לא כי וטען רי,
ידידות. מעשה אלא מגונה,

הגולן מפוצצי
ם בי יודנוים רמח־הוולו רירזוחלר ט א חלי י ם כי יודעים, רמת־הגולן מתנחלי ט א חלי  י

 כל יהפכו בשלום, רוצה שהוא ישראל עם
 רמת־הגולן ובכללם - הכבושים השטחים

ם - מוני ם לכן במישחק. אסי  יוצאי
ת לפוצץ מנהיגיהם  כיפת א

 בין לפוצץ רוצים ה□ הסלע.
כוי כל השאר לשלום. סי

עבודה
פועלים בלי

 מיפלגת של לרשימה הנדחקים מיספר
 נכבדים בהם יש עצום: הוא העבודה
 עולים מושבניקים, קיבוצניקים, לשעבר,
חסרי־שי־ פנתרים מרוסיה,

.

רחבוים חרימת
 העבודה במיפלגת אבל ניצוד, לא עוד הדב

השלל. על מתקוטטים כבר
 פרם, שימעון הסתבך בינתיים

ב הראשי, תופר־החליפות
לחבריו. סותרות הבטחות

36 תשבצופן
ברית־המועצות. גרמניה. - קטן עילם

41 אנגליה
46 אחרת יהדות - נייר של כמר

53 זה וגב זה
50 ישראל לילות

מרטין סטינבורגן מרי - קולנוע
54 ריט

56 מוסיקה
59 והשקל אתה

 66 אסטר לפרד הולדת יום - תמרורים
71 לתאומים שור בין - הורוסקופ

72 ספורט
74 שהיה הזה העולם היה זה

 גברת
 מיוהדת

מאוד
ת במישפחה קאריירות שתי על ח  ועל א

ת עצמית הקרבה ללא חיים ספר מרי מ
 הסרט כוכבת סטינבורגן,

ס ״זכרונות  9 ב״ קריק", מקרו
פיינרו. מיוחדלעדנה ראיון

3 ■■■


