
מכוזבים
ארידור? איפה

 את שיחזיר הדרמאתי המעשה
לשילטון. הליכוד

 אחרי ומחפשים כולם מתרוצצים בליכוד
 לב את להטות איר האחרון: הרגע של טריק

 להעניש רוצה הוא כי מוכיחים שהסקרים הבוחר,
מחדליו. על הליכוד את

 מתיחות לביים צריכה שהממשלה אומרים, יש
 צריד שרון שאריק אומרים, יש סוריה; עם

 לשפר שצייד אומרים, יש בכיכרות; להשתולל
 יש ראש־הממשלה, של. המחוקה תדמיתו את

 גרעיני כור איזה להפציץ שצייר אומרים, _
בסביבה.

בעבר, בהצלחה שנוסה פשוט, אחד, רעיון על
ארידור. את להחזיר חשבו: לא הם

 מנדאטים עשרה לליכוד שווה הזה הארידור
 הליכוד ואם .1981ב־ זאת הוכיח כבר הוא טובים.

 המערר, בתמונתו ישתמש בו, ישתמש לא
 לתקוף כדי כביכול — שלו הבחירות בתשדירי

הליכוד. את
 הטלוויזיות קוסם של תמונתו הקרנת

 השילטון את למעיר תביא והדולריזאציה
בקלי־קלות.

פתח־תיקווה זמיר, תיקווה ד״ר

הזכרים אחרי מחזרים

הקדמי: השער כתבת

1ב₪צ נשיא
 העלו לא בזזדאי המגושמי□ הקרב בלשי

 לתקרית ם1לגר שמדים הם כי בדעתם
 למשימה נשלחו הם .,שלם הד בעלת

 ציוניים פעילים לתפוס - שיגרתית
 ועצרו - בלנינגרד שהתכנסו , .

הנרגש. קציר אפרים את
ישראל. של הרביעי הנשיא

האחורי: השער כתבת

77/707/7 של ו1₪
 אכן היא סיאם, נאווה השברירית, הנערה האם

 בכנופיית החברה קשוחה, מסצחת־כסםות
 שטוענת כסי מועדים, עבריינים

*  אלא אינה שמא או המישטרה, /7ן
נסיבות? של קורבן

ידיו
 ונצורות. גדולות לו ניבאו חייו ימי רוב
 האריסטוקרט ידין, בשייגאל אך

 להיכנס לבסון? התפתה מרחביה,
 הפך הוא לפוליטיקה, .

 האומלל לכישלון לאחראי
ישראל. בתולדות ביותר

ובין המנצח:
 את פרס שימעון העניק ידיו במו

 רבין. יצחק הוותיק, ליריבו הבכורה
 ניצי־ תעמולה בקו לנקוט החלטתו

 של מזה יותר ימני קשוח,
 בתוך בו תתנקס הליכוד,
הבחירות. אחרי מיפלגתו

ו

המצביעות. את שכחו הרשימות
 המיפלגות של בחומר־התעמולה המעיינת

 אופיינית, בתופעה נתקלת השונות והרשימות
 וגאוני־ אמני־התעמולה פעם: אחרי פעם החוזרת

המצביעות! את שוכחים הפירסום
 בלשון כולם מנוסחים השונים העלונים

 ״אתה כמו ״הצבע״, כמו ״זכור״, כמו זכר־נוכח,
וכר. להאמין״ יכול

 זכות לנו אין האם בשוייץ? חיות אנחנו האם
 מעוניינות המיפלגות אין אולי או בחירה?
בקולנו?
 מציעה ואני — בנפשי אומר גמרתי כבר אני

 אתן קולי את — כמוני לנהוג הנשים לכל
 שלה שבחומר־התעמולה הראשונה לרשימה

שווים. בין כשווה אליי, גם תפנה
ירושלים סריג, ענת

• • •
אד־אקצה סל

 הפיצוץ לפני רגע המיסגדים, להנציח
הבא.

 לא מעולם דואר־ישראל של הבולים על
 תרבות את המתאר ציור או תמונה ראיתי

 ידפיס הבולאי שהשירות מציעה אני האיסלאם.
 הר־הבית מיסגדי המיסגדים, תמונת שעליו בול
 ישראל אזרחי כלפי וכבוד טוב רצון של לאות —

העולם. בכל ואחיהם המוסלמים י
חולון סטונצין, גילה

התבלבלתי
 הזה (העולם הקורא של מיכתנו
נכון". הובן ״לא )13.6.84

 אינני הקודם, ממיכתבי שמשתמע למה בניגוד
סיבות: מכמה לשלום, המתקדמת ברשימה תומר
בדרר; צבאית דיקטטורה הוא אש״ף כי
 קיים שהיה שזה חוזה־שלום(כמו של ערכו כי

 עכשיו שמוכח כפי אפס, הוא ואיראן) עיראק בין
במיפרץ־הנפט; ן

טובים, דברים גם הפלסטינים על חשבתי כי
 על אבנרי אורי הגזען דיברי את שקראתי עד |

 הפלסטינים במה והתבלבלתי. — הלבנונים
מהלבנונים? טובים
 מתחת מדורגת סוריה מוסרית מבחינה כי

לדרום־אפריקה;
חמאה.״ לפני ״תותחים פעם: אמר היטלר כי
 ומטוסים טנקים לקנות מעז היה לא הוא אבל

 בבילהרציה. נמק חסר־הנעליים שעמו בזמן ד־
מהיטלר. יותר מטורפים מצריים מנהיגי
 של ישירה פונקציה היא המילחמה סכנת כי

 את יקרבו ויתורים לכן ישראל, של ההיחלשות
בנימינה כהן, פנחס המילחמה.

המוסיאון טעם
 מגיב הארץ מוסיאון הנהלת יו״ר
 אפרים אוסף בעניין הכתבה על

).3.6.84 הזה (העולם ארדה
 את קוברת תל־אביב איך הכתבה

 נכונות, לא עובדות על כולה מבוססת אוצרותיה
הקוראים. את ומטעה בטעות כולה שהיא ומכאן

)4 בעמוד (המשך

 נטרף סי
ן?1עד1הם את

 לגלות מנסה המישטרה של מיוחד צוות
 האפשרות איי. קלאב את הצית מי

 רקע על כביכול, נעשתה, שההצתה
 מתבררת הביטוח בכספי לזכות ניסיון

 המועדון שבעלת אחרי כבלתי־סבירה,
נח־ בגלאי־שקר. נחקרה

 שהיתה האפשרות גם קרת
מתחרים. של חבלה זו

רב־זיוף
 מישהו להבליג. יבלו לא מסאטמר הרבי חסידי
 עזרה מציע טוב, רב אירגונם, כי כירסם

 הסוכנות של זיוף ..זהו לגוש־אמונים.
 מזועזע מכריז היהודית!״

של בחצרו ביותר בכיר מקור ^
הניו־יורקי. הרבי

פרשת
?1סניג או אח

אחיו עם חרמון שימעון שקיים השיחה האם
ושצולמה במיקצועו, עורן־־דיו שהוא מאיר,

בין שידזה נחשבת המישטרה על-ידי בחשאי
זז לשאלה התשובה ולקודד? עורר־דין

'©

 לשיחות* הציתות בין הקשר מה
 דני החיפאי העיתונאי של הטלפון

 בענייני המישטרה חקירת ובין שדה
 זכריה של הבניה חברת

 מודאג מדוע דרוקר?
חיפה? עיריית ראש

המיובאות
 ואת הישראלית השמש את אוהבות הן

 האופנה וצלמי ומעצבי הישראלים, הגברים
 היפהפיות הופכות כך אותן. אוהבים

 הרוואגן כז׳אנט מחרל,
 הסופר של וכלתו (בתמונה),

לדוגמניות. ווק, הרמן

הקבועים: הסדורים
3 מיבתבים

5 יקר קורא
6 תשקין?
ד במדינה

11 חושך ובני אור בני - הנדון
18 דפנה עלי

20 אנשים
21 בלונים

22 אישי יומן
 פאר. מני - אומרים הם מה

 יודקובסקי, דב כהן. מיריי
 24 זלצר דובי לירז, זכריה גאון, בני

30 שידור
 31 ובירדן בישראל - שידורים מדריך

32 ראווה חלון
 בריטניה, - קטן עולם

34 קוסטה־ריקה דרום־אפריקה,

לחיות
 בהתקף־לב לקה ליטאי דני הכימאי

 וכעבור לפעילות, וחזר התאושש חמור,
 בשטף־דם לקה שנים שלוש
 לומד הוא עכשיו במוח.
 - וללכת לאכול לדבר,
מיקצוע. להחליף ורוצה

הצח

אגרוף בלי אבו
 המועמדות ממנו שנגזלה אחרי

 אחרי שר־החוץ, לתפקיד המובטחת
 אבא אוזר והשפעתו, מכוחו שנושל

 ל״העולם בראיון ומאיים, אומץ אבן
 הראל ואהרון ״אני הזה״:
מערד־ לממשלת נתנגד
לפילוג!״ עד - ליכוד

1x1!״אני
״ ת! ו ט ס א ק

 אחד זה קאסטות ״זמר
 מי ואין כסף, לו שאין

תק בשבילו שיפיק
 ג׳קי הזמר מסביר ליט,״

 לב גלוי בראיון מקייטן
 הוא עוד ישי. לשרית

 מילחמתו על מספר
על הקאסטות. מפיקי על הילדים, בשיתוק
 התיק־ במימסד מאבקו
 אוהב ״אני ומכריז: שורתי
שלי!״ מעריצים הם ערבים.

הבוחר דמישנט
 עסוק היה העליון סית־המישסט

 בעירעורן בחירות: בענייני השבוע
 הוא המתקדמת והרשימה כך של

 מקומן את לקבוע הבוחר על כי החליט
 של בעירעורו בכנסת,
 הוא פלאטו־שרון שמואל
בכלא. שמקומו החליט

39 תשכין
40 לוסי ג־וזף של מותו - קולנוע
 באד, זולה - בעולם אנשים
42 בלמונדו פול אוזידה, פאקו

 ברטוב, חנוך - נייר של נמר
44 מילר הנרי קניוק. יורם

46 בצד חוק
48 בלבד לנשים - ישראל לילות

51 זה וגב זה
55 מוסיקה

56 העולם כל על מרחלת רחל
62 הווי

64 תמרורים
67 סרטן מזל - הורוסקופ
68 למתי מיכתבים

69 והשקל אתה
70 שהיה הזה העולם היה זה
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