
מכתכים
ש? יהיה מי האי

העברי, השנה בראש בשנה, פעם
השנה'. -איש את הזה העולם בוחר
 כי וגילו בלוח הציצו קוראים כמה

קרוב. המועד
 הרבה שכל־כך האיש פרס, שימעון כי בהנחה

 ויתמנה — יצליח זאת בכל וניסה. ניסה שנים
 את לרכז שתתחילו כדאי — ראש־ממשלה

עליו. הביוגרפי החומר
חולון גבריאלי, יוסי

 כולם כהנא. ממאיר יותר מתאים מועמד אין 4
 עלוב מחקה קיצוני, צעקן כאל אליו מתייחסים

 לגנוב מאיים החדש הח"כ אך היטלר. אדולף של
 התחיה, ש״ס, מצביעי את הבאות בבחירות
 הוא נוקט, הוא שבה בטקטיקה והליכוד. המפד״ל

 לאיש ולהפוך מנדאטים שמונה לגרוף יצליח
 חוזה שתמיד הזה, העולם במדינה! ביותר החשוב
 אליו לב לשים צריך ההתפתחויות, את ראשון

עכשיו. כבר
חיפה שר־אבי, רוני

 החשוב בתפקיד מכהן הוא שמיר. יצחק ...
 הרבה בלי חודשים. תישעה כבר בישראל ביותר
 לבצע מצליח הוא לב, אליו שנשים ומבלי רעש

 כיום, העניינים מצב לפי שלו. האידיאולוגיה את ,
 בתואר — זו במלאכה ימשיך שהוא נראה

 ממדיניות אבל — סגן בתואר או ראש־ממשלה
ירפה! לא הוא ההתנחלויות

תל־אביב לוי, ציונה

 את מסמל הוא פרץ. יצחק הרב את מציע אני
 את שתיתן מהפכה בארץ, המיזרחית המהפכה
הפרלמנטרי... במישור רק לא אותותיה

תל־אביב גלזר, דני
• • •

ת־צ1עב ות1ד
טוב. משם טוב שמן טוב

הזה, העולם של ונאמנה קבועה קוראה אני
 כתבות זמן: הרבה כבר לי שמפריע משהו יש אבל

 שכתב העיתונאי של שמו ללא המתפרסמות
כקוראה, זכותי, זו אין האם קורה? זה מדוע אותן.

הכתבה? את כתב מי לדעת י
תל־אביב. גד, רעיה

ה ד,עילם של וליון כל • א רז  של פרי הו
ם מלבד ולכן, עבודת־צוות, שיים המדורי  האי

ת מציינים אין מיוחדים, ומיקרים  שמות א
הכותבים.

• • •
ר דעתו פחדז ש

 מחבר החליט הרבה בצניעותו
 ולכן אלמוני, להישאר הבא המיכתב

שמו. את חתם לא
הרוחניים״: ״המחבלים ושות׳ אבנרי לאורי
 העוזרים ישראל, ושונאי הערבים אוהדי הנכם

 להשמיד מטרתם אשר היהודי, העם אויבי לכל
בים! ולזרוק אותנו

 את ומנשקים מחבקים (ואף אוהבים אתם
 + ערפאת) יאסר את בימינו: הערבי היטלר

 רק לא הרוצחים עוזריו ואת אותו לנשק ותמשיכו
בתחת! גם אלא בפרצוף,

 שלא פלד, מתי והפחדן, המטומטם הדה־גנרל
 ראש אלא שלו המחורבנים בחיים לוחם היה

ק — אפסנאות בני  אחרת ארץ בכל — בלבר ג׳ו
 אלא טוראי, עד רק לא בדרגה, אותו מורידים היו
 דרייפוס!) (דוגמת מהצבא אותו מגרשים היו

 (לכל למאסר־עולם לבית־סוהר אותו וזורקים
הפחות)!
 בוגרי אתם כי מהערבים, גרועים יותר אתם

 לכו בצעירותכם! עליו שייכים שהייתם העם
 אפילו או ערב, לארצות ארצותיהם: לאהובת
ישראל! ושונאי הערבים אוהדי הם שגם לרוסיה,

)__( לעזאזל! לכו — מנוולים
• • • ו

ר פני הזנב כפני הדו
 נולד בתל־השומר בבית־החולים

 - אורכו ס"מ 12 זנב, בעל תינוק
בעיתונים.

 הרך של מגופו הריקמה עודף שהופרד אחרי
 העיתונים למערכות דרכו עשה הוא הילוד,

 ופיזז, כישכש בלעדיים, ריאיונות העניק היומיים,
פתק. שם להטמין לכותל, לרגע קפץ .ואפילו

 (ראש להיות לא או לאריות) (זנב ״להיות
 פני מול אל רם, בקול ידידנו התלבט לשועלים)?״

 פובליציסט מייד הגיב לתליה!״ זנב ״סוף האומה.
בחייו. זנבות הרבה כבר שראה ותיק,

 הוא הסנסציונית בהופעתו להגיד: מה אין
 של בשיאה שנמצאו המדיה, את הציל ממש

)4 בעמוד (המשך עונת־מלפפונים.

 בסודי־־סודות מתגבשת המעיד בצמרת
 ושני ש״ם עם קואליציה להקים ההצעה
 אבנר — כמפד״ל המיזרחיים החייבים

 אבן אם דנינו. ודויד שאקי
 זה יהיה הרעיון, יתבצע

 8וסון המםד״ל של בופה
©האשכנזית. מנהיגותה

הבורג
הניצחי

 וזקן האוטונומיה המישטרה, שר־הפנים.
 של שבשבת־רווו הוא בורג, יום!ז חברי־הכנסח״

 אחד במקום תקוע הוא הישראלית. הפוליטיקה
 אך הרוח. בכיוון קל שינוי כל עם ומסתובב

 צמוד שאליו אחד עיקרון ישנו
 — הדרך כל לאורך בורג £ ]1 ■

עצמו. בורג של טובתו עיקרון

ת תב ר כ שע הקדמי; ה

פיופוה!״ שלי ״הבטן
 םן שנפרה .16ה־ בת פרידמן לימור
 של קהל שפול טוענת בלוס־אנג׳לס, הקורה

 העשתונות: את לרגע איבדה צופים אלף 15
 באוזני רעדוו־ הרגליים פירפרה, שלי ״הבטן

םבטיחה: היא הזה העולם
 מתכוננת אני הכל. -למרות

בסיאולו־ הבאה לאולימפיאדה

האחורי: השער כתבת

 נמצאת לא היא נעלמה. דוידסקו איריס
 לא לחו״ל, יצאה לא גהה, בבית־החולים

 מתגוררת ולא המישטרה על־ידי נעצרה
 מלבד, היא, היכן יודע אינו איש בדירתה.

ם אביה אולי, ספק־הסמי  יש האם שלה. ו
 בואו ובין בריחתה בין קשר

 אהובה גלר, אורי של לארץ
# 1  באמריקה, המשגשג לשעבר, 1

בסיבלה! כאן נמקה היא בעוד

מתח״כמים
 מכדי מרי רציני עניין* היא" הדמוקרטיוד

 הוכיחו זאת את חברי־כנסת. בידי להשאירה
 ה״מאכערים״ ובראשם ח״כים, כמה באחרונה

 לתקנון שהתחכמו שחל, ומשה קורפו חיים
 הפרלמנט את לשתק והצליחו

תר כמה באמצעות הישראלי
 ובלתי־חו־ מכוערים גילים
מיפלגות. עסקני של קיים

בת<ם
בחול

 ומי לכינרת, נסע ולא מחרל חזר שכבר מי
הקוא מהמשא־ומתן לו נמאס שכבר

להשתתף היה יכול ליציוני,

 אסף של מישפטו
 מיל־ כמו הוא חפץ

 זה - לבנון חמת
מג• בו אין סוף, בלי נמשך
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חשוד

 עוד ״אני
לשםר אחזור

 הבחירות. את בקלות לוקחים שאנחנו ״חשבתי
 בטוח והייתי השכונות נושא את ריכזתי

 לשעבר, ח״כ גיל, יעקב מספר אמת,״ שיצביעו
 נבחר שכמעט ,45 מס׳ מועמד

₪  להרעיש מבטיח הוא הפעם. גם £
לכנסת. ולחזור—וארץ שמיים

וגרגרים זרע
 הנאשם חליווה, שלמה של במישפטו

 מתבססת דובי, אורלי החיילת ברצח
 ראיות על רק במעט התביעה

 זרע של כתם נסיבתיות:
^  כימי הרכב בעלי וגרגרים ^9.

 האס מעילו. על מיוחד
להרשעה! יספיקו אלה

מצא
מליטי

 שלי הרצון ״כל
 עוד לאומי, היה

 דרכי מתחילת
 לעומת מתבטל השאר כל קטן. כילד
 מצא, יהושע אומר העיקרים,״ עיקר

 חרות, של החדש הח"כ
תמ היא שהפוליטיקה

מעייניו. וראש חייו צית

ם רי דו ם: הנו עי הקבו
3 מיכתבים
4 שהיה הזה העולם דדה זה
5 יקר קורא
5 בלונים
6 תשקי!?
7 במדינה
9 נכאים רוח - הנדון

18 תמרורים
19 לברברת מדליה - אישי יומן
20 אנשים

 דרורי, יהודית - אומרים הם מה
ארדון טולדו, לאורה מלצר, מוקי

 24 שמי אסף רודי, דויד רובינשטיין,
29 זה וגם זה

30 ישראל לילות
32 מתלבשת רומא - ראווה חלון

39 שידור
40 תשכצוסן

44 דפנה עלי
48 העולם כל על מרחלת רחל

57 והשקל אתח
58 כתנא מאיר אריה: מזל - הורוסקופ

לקראת
ז;דיי

3
 התודעה התעוררות מובילה האם

 הרייך להקמת הגרמנית הלאומית
 ראש הזמנת על הידיעה הרביעי?
 לביקור המיזרחית גרמניה ממשלת

 בעולם דאגה עוררה המערבית בגרמניה
 זו הזמנה שמא החרד כולו,

^£  לאיחודה ראשון צעד היא 9
• ■#  הביריון גרמניה, של מחדש 1

אירופה. כל את המפחיד

א1 £777/7/777
שד נוצצים

 היהלומים, בבורסת כספות פרצה המישטרה
 עם ביחד רימו שהיהלומנים להוכיח כדי

היה בנק־ישראל. את הבנקים
 מאיימים: הנזעמים לומנים
סלחו״ל!״ הבורסה את ״נעביר

חוס הישראלים רוב
 לפרוטה פרוטה כים
לחדל. לנסוע כדי

 האמיתית הסנובה אך
 שמש כחול, ים מוצאת
 בעירום להשתזף ויכולת

9^ * טאבה. י של בחופיה דווקא *
3


