
מכחכים
התמיכה מחיר

מארצות־הברית. חזר פרס שימעון
 הקורא אבל אמר. הוא לו, הבטיחו

יעלהו זה כמה לדעת: רוצה חסון
 ראשית נוסע, בישראל חדש ראש״ממשלה כל
 אנחנו, בקשות. תיק עם לארצות־הברית, דבר,

 של לשובו ומצפים יושבים ישראל, אזרחי
 אר בסלו. לנו הביא מה ובודקים ראש־הממשלה

 ששילם. המחיר הוא מה שואלים אינם האזרחים
הסל. תמורת ראש־הממשלה

 בממשלת בחינם. ניתן אינו שווה־כסף, או כסף,
 האם צדיקים... ל״ו יושבים לא ארצות־הברית

 למען הטובים בשירותינו הוא התמיכה(בנו) מחיר
 באמריקה או באפריקה מפגרים מישטרים
 יהודי בעניין רגן־פרס שיחת האם הלטינית?

 ברית- כנגד או למענם באה ברית־המועצות -
המשותף? האסטרטגי המערך מן כחלק המועצות,

 באה כלכלית בצמיחה ארצות־הברית תמיכת האם ■
 משק להיפן, או, עצמאי ישראלי משק לבסס כדי

בארצות־הברית? יותר עוד התלוי
 מה ברורות: לדעת ישראל אזרחי של זכותם

 ארצות- כלפי נתחייבנו במה התמורה? היא
תל־אביב חסון, יצחק הברית?

הסרטן את יסלק לא לינץ׳
 של הגזענות נגד שהמפגינים טוב
תל״אביב בלב כהנא מאיר הרב

 בהבעת הסתפקו )9.10 הזה (העולם
באלימות. נקטו ולא דיעותיהם,

 הוועד מפגיני כלפי הביקורת נימת
 פגעו שלא כך על הגזענות, נגד היהודי־ערבי

 לינץ׳ חמורה... טעות היא לדעתי, בכהנא, פיסית -
 המתפשטת הגזענות, בעיית את יפתור לא בכהנא
המרינה. בגוף כסרטן

חולון מדינה, ברק

השדה עץ האדם כי
חשבון־ את עשה אור״נר הקורא
הצדק.

 נידון אישור, ללא לסוכות, סכך שקטף אדם
 ולמאסר שקל אלף 100 של לקנס בבית־המישפט

 המישפטי ההליך על־תנאי. חודשים שלושה של
 בית־ התייחס שבה החומרה על הצביע המהיר

לעבירה. המישפט
 שוטרי שני הורשעו לכן קודם שבועיים י-

הצדקה, כל ללא חמורה, הכאה על מישמר־הגבול
 שקל אלפים לחמשת ונידונו ערבי צעיר של
 ההליך על־תנאי. ימי־מאסר ולכמה קנס

 שנים. משלוש יותר ארך המישפטי
אחד? יהודי עץ שווה ערבים כמה

ירושלים אור־־נר, נפתלי
• • •

גן־עדן רא זה כפר־סבא גם
 לעצירים התנאים שכם בכלא רק לא

 ■יומן הזה, (העולם תת״אנושיים
 הקו של הזה מהצד גם ),3.10 אישי",
דבש. מלקקים העצירים אין הירוק

 29ה־ בן בני, שכם? כלא עד להרחיק למה
 כספים הוצאת בעוון כפר־סבא במישטרת עצור

 האשמה לחקירה. עצור הוא לא־הוגנות. כדרכים
 אידיאליים הם (בשכם) התנאים הוכחה. טרם 1
בני. עצור שבהם והתנאים היחס לעומת י

בתא. לזוז מקום אין אוויר. טיפת ללא יום 52
 בידיים. הריצפה, על אוכלים טיול־בוקר. אין

נותנים. לא להתגלח מכסחים. לא ציפורניים
 בני? עצור היכן עצמי ושואל ומדוכא הרוס אני

רודנית? בארץ או בישראל
נתניה אור, שלמה

הכלא מן זעקה
 הגרמנית במינכן ישראלי עציר

לעזרה. וזועק לחייו חושש
במינכן... בבית־הסוהר יושב ,24 בן בחור אני

 שלו... החברה ברצח חשוד שהיה בחור פה היכרתי י
 נשפט הוא נגרו... ההוכחות כל את הבאתי אני

למאסר־עולם.
 הוא שבגללי יודעים בבית־הסוהר האסירים

 באותו איתי נמצא הוא למאסר־עולם. נשפט
 נשפט, שהוא מאז ממני. מטר מאה בית־סוהר,
 מכות לי נותנים האסירים, כל פה בי מתעללים

 שאני לתובע אכתוב לא אני שאם לי ואמרו
 חף ושהוא בבית־המישפט (בעדותי) שיקרתי
אותי. ירצחו הם מפשע,
נפשי. בדיכאון נמצא אני בלילות, ישן לא אני
לעזור תוכלו אולי לפנות... למי יודע לא אני

 מינכן בית־הסוהר, בר־ששת, דויד י?ל

2460 הזה העולם

ת תב הקדמי: השער כ

חשו של האורגיה
בממשלה, השר של זהותו על בניחושים עוסקים הכל

ליכדליט
למפירה

 בבית־מלון צעירות שתי עם באורגיה השתתף אשר
 בבקשה לבית־המישפט פנה אף הזה״ ״העולם בהרצליה.

 את מסר מי שמו. על הפירסום איסור את לבטל
למישטרה? במינו, והמיוחד המדהים, המידע ^1^!

 אחד ישראלי בוחר אפילו הצביע לא שנה 20
 13 לפני היום העומדת השאלה לליברלים.

המצביעים חסרי הח״כים

האחורי: השער כתבת

המשורר נגד הנשים
 את איתו גומרות אבידן דויד המשורר של נשותיו שתי

 בממונה שנת 22 לפני ברוריה(התגרשה החשבונות.
 את גמה גופך... את בקושי גורר מתנה, .אתה מימין):

 לי דין .הוא שנה): 12 לפני ללי(התגרשה נשותיך!־־
 אביהן דוד המשורר כפניפד *מור ודאג השבל, את

¥ |]1 .הפישרונות ומונה: חייב נשאר לא  דרגה עושה ללי מוגבלים, ברוריה של *
שתיהן!־• את עשיתי ואני —־ רוח

ואס770
,סאתיק נוסח

רק לא קולנוע, פסטיבל יש לסאלוניקי גם
וגונד באיכות־בורקאס מתחילים הסרטים לחיפה.
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בצרות מפיקים
 (*פשנל״) אברהם אמרגנייהצמרת

ושמואל עציוני מרים פלד, מיקי דשא,
מהמשבר. חוששים צמח ___ ,-

 החדשות השיטות בין
 זולים כרטיסים שלהם:

לחדל. מופעים ויצוא

מילחמת
הכוכבים

 שניים. או כוכב יש כדורגל קבוצת בכל
 כוכבים, עשרה לפחות יש תל־אביב בהפועל

עם הבת־ימים כולם: עם מסוכסכים וכולם

 שד הטרגדיה
איש־הסרטים

 סרטים איש ישראלי, (..בומצייק״) אברהם
 חבריו, לעזרה. זעק והידרדר, שהלך מוכשר

 הזדעזעו אותו, הבינו שלא
( ו  ב־ ,להתאבד שניסה לשמוע ^ |

אחותו. של הגג מדירת קפיצה

 את זונות
מנגלה

 בת היתה קלוגר ורה
 לאושוויץ כשהגיעה 5

 התאומה. אחותה עם
עי סבלה 7 גיל עד

והרופא וזוועות, נויים
 במשך ניסויים. בה ביצע מנגלה יוזף הרצחני

 לה. הקשיב לא איש שנה 40
 הסיוטים מדברת: היא היום

לילה! לילה אליי חוזרים

האהבה ספינת
והסמים

טווו שימחת
מחת בהקפות  שנערכו כחכרזן, ד׳תידד, שי

ת סמו  ריק• הטרור, באירגון תמיכה של בסי
ק כד,נא, מאיר של יציהקואל דה  שרון, ארי

ולדמן. ואליעזר לזינגר משה
ב■ שהשתתפו סיפרי-התורה 0

בלבד. אשכנזיים היו הגיגה

הטלתיזיה
פיברקה?

 עם־רם הלנה השדכנית
 במיש־ שזכתה (בתמונה),

 שרי השדרנית נגד פט
 הטלוויזיה כי מכריזה רז,

פיברקה
עדויות
בכתבה.

, ד ס
שחקנית

א נז
ניסה

ה על ישבו האנגליים הצעירים שני
 מקפריסין בדרך בלב־ים, שלהם יאכטה

ההרו־ מן וטעמו ללבנון,
 הישראלי חיל״הים אין.
 אפשר האם אותם. עצר

בישראל! אותם להעניש

 כולם הלכו הצגות, לראות הלכה כשהיא
רי לתיאטרון נדחפו הם .ל״כסית״ מי אן ו בי  פ
 הצליחה, שבו בקולנוע. גם בחוץ. נשארה

 שם -כי תפקידים, לה מציעים לא כבר
 עם צעירות בחורות מחפשים
 משלושים יותר מירי. ציצים.־

 מרגישה עדיין בארץ, שנה
ארבע. בת חדשה עולה זרה.

הקבועים: המדזריס
3 מיבתבים

4 שהיה הזה העולם היה זה
5 יקר קורא

5 בלונים
6 תשקיף
ד במדינה

9 בר־לב קו - הנדון
14 מדליף! מי - דפנה עלי
 בסיציליה: טיול - אישי יומן

15 בפאלרמו התגקווח שכונת
 16 ליבני ליצחק הולדת יום - אנשים
21 שידור

 שוהם, יוסי - אומרים הם מה
 וולוך, נתן ברדוגו, אבי
 22 לאלו ובני לוי אלי אריאלי, רוני

25 זה וגם זה
 בנוסח נקניקיה - ישראל לילות

26 ראשון בסימון ויין חיפה
28 ראווה חלון

31 השמועות נגד בוארון - קולנוע
35 בצד חוק

36 תשבץ
37 עקרב מזל - הורוסקופ

38 הווי
42 הבנקים הוי, - והשקל אתה
39 העולם כל על מרחלת רחל

50 תמרורים
3


