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טוו 1 ע ט ש המחתרת: נאשמי במישפט חדש שלב האמיתי הנאצי הוא מי

 נחירת את מצדיקים הקוראים
תשמ״ד לאיש״השנה כהנא מאיר

).23.9.84 הזה (העולם
 כאיש־השנה כהנא מאיר בחירת על הכבוד כל

 אינו כהנא מאיר ברור, שיהיה אבל תשמ״ד.
 זאת, בכל אבל, נאצי, בהחלט הוא היטלר. אדולף

היטלר. אינו הוא
 דמויות הישראלית בפוליטיקה כשיש
 הפלסטינים את להכניס שצייר האומרות

 להוריד שצריך מסוממים, ג׳וקים כמו לבקבוקים
 המעיים את להם לרטש שצריך האשכים, את להם
 הם כי להיטלר, להשוות צריך אלה את —

 מתנועתו יותר וחזקים רחבים גופים מייצגים
כהנא. של הקיקיונית־בריונית

רחובות ניסטה, סנדי
 עליי שעברה החווייה על להורות רוצה אני

 קודם תשמ״ד. איש־השנה על הכתבה את בקוראי
 הגדולה: האזהרה ואחר־כך, עצמה החווייה כל,

 ואומרים פעורי־פה עומדים ואנו חוגגת הגזענות
 האנשים מיספר ...באמת, לעשות?" יכולים .מה

 כן, קטן. הוא וחושב הומאני קו על השומרים
 שנת־אסון זאת היתה צדקו. האסטרולוגים

עילית נצרת וייניש, שלמה לישראל•
 כאשר איש־השנה. בבחירת בול קלעתם

 היה הוא תשמ״ד, בשנת במיקרה, לא כהנא, הופיע
 המוסר ערכי כל השמצת את המסמל לגורם

 שלנו שמגילת־העצמאות היהודיים, וההומאניזם
קריית־ביאליק רביד, טל עליהם• מושתתת

בבית מתחילה גזירה
 האנגלי, הפיתגס כלשון הראוי, מן

 תעשה וכן בבית, צדקה להתחיל
 בל קודם תגזור אם טוב, הממשלה

עצמה. על
 המשק) (בנושאי הממשלה החלטות מכל
 לא וחברי־הממשלה השכיר הוא היחיד הנפגע

 ביקורת למתוח מהגזירות... כתוצאה נפגעים
 ולכן עליי, מקובל לא פיתרון להציע מבלי

 26מ־ השרים מיספר הורדת היא: הצעתי
 למינימום סגני־השרים מיספר הורדת :10—8ל־

 בהוצאות וצימצום המישרדים איחוד האפשרי;
 ביטול למיניהן; ונסיעות למיניהן כיבוד

וכר. חשמל־חינם כרטיסי־חינם,
יבנה אלמליח, דויד

חוזרת שאינה אבירה
עומר. דן של פטירתו על צער
 סיפרותי מבקר אבד הזה העולם לקוראי

 רוחני מן היוו עומר דן של מאמריו מבריק.
 אצבעותיי נחפזו תמיד הנאור... הקוראים לציבור
 של נמר אחריי בתורי הגליון בעמודי לדפדף

נייר.
 קרוביו, של בצערם להשתתף אלא לי נותר לא
עומר. דן של וקוראיו ידידיו

ניו־יורק מרכוס, יוסי

ר*ז1רפ קוראת דרת
 אפשר דלת־פלדה שגם מסתבר
ביותר. החוקי באופן ועוד לפרוץ,

 הון־כסף. שעלתה רלת־פלדה התקנו בזמו
 ברם, פריצה. כל בפני טובה להיות אמורה זו דלת

 עם מבית־המישפט, להוצאה־לפועל צו נגדנו יש
 בחברה התעניינתי פריצת־דלת. של התראה

 לא באם לדאוג לנו אין האם הדלת, את שהתקינה
להוצאה־לפועל. הדלת את נפתח

 משתפות בארץ החברות כל היתה: התשובה
 את דלתות. ופורצות ההוצאה־לפועל עם פעולה

החוק! זה שהתקינו. כמובן, אלה,
 יכולים החברה אנשי ואם זה? חוק מין איזה
יכולים. הגנבים שגם סימן דלת־פלדה, לפרוץ

יפו א׳־ש,

באשדוד חוויות
הגפן. טהרת על טובה, שנה בירכת

 בקריית־החסידים ביקרתי מה זמן לפני
 זה חדש. בית־מידרש ראיתי ושם באשדוד

 מלא תוכו לספינה. ודמה חמור בית־מידרש
 ועוסקים שיושבים תלמירי־חכמים, חסידים
 מה לי מזכירה תורה של זאת וספינה בתורה.

 עוברות ספינות ״שתי סנהדרין): שכתוב(במסכת
 שתיהן שתיהן, עוברות אם בזה. זה ופגעו בנהר

עוברות." שתיהן זה, אחר בזה טובעות.
 וגפ״ן ומתוקה טובה שנה לכם לאחל והנני

ד נחת)• פרנסה, (גזונד, תל־אביב ח״ק ד
2458 הזה העולם

הסמוי הסוכן את מחנשיס
 מיסמכי מעל החסיון הסרת על נאבקים היהודית המחתרת נאשמי של סניגוריהם

^ .0  שהיה סוכן־המישטרה את לזהות יצליחו שאם מקווים הם השב״ב. ^9
הדחתו. פי על פעלו שולחיהם כי להוכיח יוכלו במחתרת, שתול ^

האחורי: השער כתבת

 שדמי
אבא אתה

על רוזנבלום פנינה של שימחתה
 הושבתה, בגרמניה, החי אביה, גילוי

 פרי״ אחרת, אשה כי התברר כאשר
 כי טוענת מנשה, דה

 אביה הוא איש אותו ^
החוקית. בתו היא וכי

חופי שר הפאשלה
 יום־הכיפורים, למילחמת שנים 11 במלאת
 הזה העולם של הצבאי הפרשן ממשיך

 בחזית הכישלונות בניתוח
עומק ללא מערך הגולן:

ה■ בין תיקשורת וליקויי
הלוחמים. והכוחות פיקוד

 נהנא מאיו
בקולנוע מטנו

 לא איש כי שיודע מי של ושחצני יהיר בחיוך
 המישטרה, על־ידי מובטח שלומו וכי בו יפגע

 תומכים קומץ עם כהנא מאיר הופיע
 כדי בדיזנגוף־סנטר, היסטריים

■ ן ן  בהצלחה שזכה הסרט את לשבש ■
הסורגים. מאחורי בינלאומית,

ווטודימ

ליהודים
בלבד!

ברו יהודים שהצילה מאירוכיץ, אלינה
בע עם לארץ באה השואה, בימי מניה

תקועה נשארה בתה אך היהודי• לה
€־■״ — ־־ ----------

 את שאפפה החשאיות אף על
הלי המיפלגה ראשי של כינוסם
 נודע דויד. המלך במלון ברלית

 הזה״. ..העולם לכתבת הכינוס דבר
 שסיקרה היחידה והיא ברק, דפנה

 שנערכה הסודית, הסעודה את
 עסוקים שבהם ימים שר בעיצומם

 - בשאלה הליברלים
הליכוד? את לפרק

חור

מחיר
 מיוחדת להיראות אפשר

 של עניין רק זה וההורה,
הארץ נשות יכולות דולארים במאות מחיר.

פרי בלעדיים, דגמים לרכוש 1
של עתיר־הדמיון עיצובן ^

הישראליות. מעצבות־האופנה

 צעיוווו
 מגש על

הכסף
י אינטליגנטיות, הן

 טוב. ומרוויחות פות
 של החדש הדור זה

 בתל־אביב. מלצריות
בע מוצאות סטודנטיות, שרובן הצעירות,

 מהירה דרך זו בודה
 ש,,בא כסף להרוויח

בקלות״. והולך בקלות

די בטון לחקות, התחיל פרס שימעון
 כי ברור כבר אך צרצייל. וינסטון את בורו,
 מקבלים אינם חרות שרי מגוחכת: פוזה זוהי
 העבודה שרי כראש־ממשלה, סמכותו את
למו המושבעים, יריביו הם
ממור וייצמן תוכנית, אין דעי
סלהתפטר. עלול והורביץ מר

 בעלה, במחיצת קשות שנים שידעה אחרי
 עדית של חייה זועזעו הרסז, שרגא השחקן

 מהדירה בנותיה. שלוש עם פונתה. כאשר שוב,
 בגלל בשכירות, התגוררה שבה

*  חייה על שקל. 47 של חוב ^ 1^
עדית. מספרת התלאות רצופי

האם
 אתה, גם

אמנון?
 ■ייי€ר הפרוספור־ל־ גם האם

 בן־ הצבר, — מישפטים
 —הסימפאטי העשירים

 פוליטיקאי אלא אינו
 במובן שואף־שילטון?

בו את רובינשטיין אמנון הונה אכן מסויים
 יותר מעמיקה בחינה אך חריו,

 בעצם כי מעלה, דמותו של
 המעמד של האינטרס את שירת

בכנסת. מייצג הוא שאותו

 המרחרח רחל
מדווחת:

ת זיוה ר מ  שו
ת ע עז מזו

 בהלם, אני גם אבל חודשים, כמה לםני .נפרדנו
שומרת, זיוה הדוגמנית הגיבה כולם,״ כמו

עם רומן שנה במשך שניהלה 1
1# |  נעצר אשר הלוי, יעקב עדד י

במירמה. קרקעות שמכר בחשד
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יצחקי. שרה - אומרים הם מה
זיווית מורן ברוך מימן, גרטל

22 אורן יוסי לפיד. שולמית אברמסון.
31 זה וגם זה

33 הווי
33 ותשבץ

34 ראווה חלון
37 מאזניים מזל - הורוסקום
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39 שיתר
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