
מכוזבים
קורפו שד הכיפה

(העו במישרד-התחבורה האורגיות
 חשיבות יש האם - )24.10 הזה לם

לדת! ליחס ^
 של האינטימיים החיים כי כתבתכם כאשר

 כן אם אלא הציבור, את מעניינים אינם השרים
 הציבור על להטיל המנסה דתי בשר מדובר
צדקתם. — דתיות מיצוות
 המנסה חילוני או דתי שר גם בזה כולל אני
השבת. מיצוות את הציבור על לכפות

 טיסות את שהפסיק קורפו, חיים השר למשל:
 עצום נזק ,גרם ובכך ובחגים, בשבתות על אל

י המדינה. לכלכלת
 אותו להושיב יש הזאת, לפרשה הנוגע בכל

כיפה. חובש אינו אם גם דתי", ״שר של תקן על
תל־אביב ליבני, יעקב

• • •
שיר עם קורא

פרס: שימעון ממשלת מגד בעד
.אחד קורא בפרוזה, אחד קורא

בחרוזים.
 פרס (שימעון) הצליח שבועות כמה במשך

 שאנשי להניח שקשה הישגים לכמה להביא
 הסיוע מקורות חוזקו להם: מסוגלים היו הליכוד
 בצעדי־חיסון והוחל ישראל לכלכלת החיצוני

 בצריכת־ראווה, פגיעה — פרוגרסיבי אופי בעלי
 העשירונים עם והקשחה זר במטבע בביזבוז

העליונים.
 כנציג עצמו להציג מנסה לוי שדויד בשעה

 בהנהגת בממשלות מדוע לשאול יש המקופחים,
 בפגיעה צעדי־הריסון התבטאו בגין־לוי־ארידור .

 היה לא האס בלבד? למוצרי־יסוד בסובסידיות
 את שלוש, או שנתיים לפני כבר לשקול, מקום

 היה לא האם לחדל? לנוסעים ההקצבה צימצום
יבוא־מותרות? על הגבלות להטיל אז, כבר מקום,

פתח־תקווה סניצקי, צבי

אמת./ הצבעתי כי חטא/יען על מבכה אני
 לפתע, עלי/כשהחלטתי, ניסכה רוח־רפאים איזו

 הליכוד/ מהפך שחדל, שלטון ודי/עם מספיק
לאיבוד. הדרך, סוף לקראת שהולך
 ממשלת־ המציאות/שבתורת זוהי אכן אם

 צרה/על ממשלה קמה לוא מוטב האחדות,/אז
עשרה... שרים עם מוצקה, ריצפה

תל-אביב בר־קמא, שמואל
• • •

יהודי מיהו
 הטעונה שאלה יש השני לקורא

תשובה.
והאנטי־ציו־ הציוניות הדתיות, המיפלגות

 יהודי. מיהו חוק את לתקן דורש׳ות ניות,
יהודי, מיהו — הקרדינאלית השאלה מתעוררת

 תפילין המניח הוא יהודי האם יהודי? מהו או
אחר־הצהריים? ומיטענים בבוקר

תל־אביב השני, אוסקר
- • • •
אלמוני שד חרפות

בחתי־ המסתפק מקליפורניה, קורא
מן מקבל אמנם הפרטי, שמו מת 4

 אבל למחשבה, חומר הזה" .,העולם
אותו. לגדף שש גם

 שלכם הכתבות אבל שלכם. אוהד לא אני
 אנשים עם בשיחות למחשבה... חומר לי מכניסות

 אתכם הלוקח מישהו היום עד מצאתי לא
שונאי־ישראל. הם שלכם הכתבים רוב ברצינות.

 לא אחד אף המערכת, את לכם יסגרו אחד יום אם
קליפורניה ואו־נויס, דני, יצטער.

• • •
 חייל זכויות

נכה ובעיות
 הקמת יזם ,21 בן טרי, משוחרר חייל

חבריו, אלפי לעשרות שידאג אירגון
ה בעיותיו את שוטח נכה וחייל

אישיות.
 חייל בראשות משוחררים, חיילים קבוצת

 את להקים החליטה הוגה־הרעיון, ,2 ז בן משוחרר
 המשוחררים. החיילים לזכויות האירגון
 חבר כל ישמע וכינוסים, אסיפות יערוך האירגון

 כל בהצעת התחשבות תוך אמנת־זכויות, ויגבש
חבר.

 ,22671 לת״ד יפנו פרטים, לקבל המעוניינים
וכתובתם. שמס בצירוף תל־אביב,

מתתיהו, רוני
בת־ים ,22 בן משוחרר חייל

הקדמי: השער כתבת

הומים טירוף קורבנות
 שני ורצח מתנחל של מופקר נשק שרקח מדהיישה. מופרע צעיר

 רק דמים. של מערבולת לתוך המדינה את הטיל לטייל, שיצאו סטודנטים
טל לקבורה הובאו רי רווי  ההסתה נפתחה וכבר ).24( לוי ורון )21( ס

מאל של נוסף. רצח במעשה ששיאה הלאומנית.  ג׳
ם, ^  ענת מהעבודה. באוטובוס שנסע ).20( עבד־אל־רחי
1■  הרוצח של ובביתו הקורבנות שר בביתם ביקרה סרגוסטי ת

חופשיים. מסתובבים עדיין האוטובוס רוצחי הראשון.

לב של ענייו
מס מקליפורניה. לב רופא אלקיים, אורי

 אפשר כיצד הזר להעולם מיוחד בראיון ביר
 התקף. שמקבלים לפני מחלת־לב לאתר
 למנוע שבאה הנפוח, הבלון שיטת על מספר

ש־ וטוען מיותרים ניתוחים
 פוחד בלב, מזלזל הישראלי

לעשן. ממשיך אך - מסרטן

7נ/ 77/1/77
גס ד,זא אן זוטר, שר אומנם ד,זא מד מזטד,

----------------

מדווחת: המרחלת רחל

מילחסוז
היפהפיות

 אולסי של הטריח אשתו <מימץ>, אניבד!
 חברתו של מקומה את בליבו ירשה פרי,

 עכשיו בך־עמי(משמאל). תמי הישראלית
ומת מפלול־הדוגמנות על מסתערת היא

 המיקצועי בתחום גם אותה לרשת כוונת
 1 מם׳ הדוגמנית ולהפוך —
הסנטימט־ 201 ישראל. של
לטובתה. פועלים שלה רים

בדרך
תוי פי ל
הגדול

ש ריע׳ינםלי, ׳טדד;
 ב- דא׳טי תפקיד קיבלה

בת: דק סדט־ילדיפ,ד,יא
 דד ..הייתי מהחייב; רועד, היא
 בי המפתה, הבחורה להיות ער,
ולברוח:״ - לפתות אוהבת אני

באמריקה שימי
מר רי שימי הז ח תבו טי ב ל ה תחי ה  ל

ה ר ריי א א חדשה, ק הו ם: ו  השבוע, מקיי
ת בהכרה כשזכה סדי מ  מי
ת עשה כבר בארץ, צע־ א

ם דיו שוני בניו־יורק. הרא

שידי
סבתא

רוזנבלום פנינה
 לו לשיר לאבא, נוסעת

מנשה פרידה שיר.
 כי הטוענת (משמאל),

במ מגיבה אחותה, היא
ל גם ״שתשיר רירות:

 אלוני אורי סבתא:״•
טו ובעלה־לשעבר נאה, גרושה בבית לגור עבר
 מדוע • שלי!״ הווידיאו על השתלט ״הוא ען:

הירושלמית, הרופאה התגרשה -
 מי • לשלום־בית? המטיפה

אש־ את שהאשים העורך־דין
מאהבים? 17 עם בבגידה תו

 שעות לכל טובה היא הלאומי: ללבוש הופכת
 בני לכל והלילה היום

ל שווה והיא המישפחה,
ונשית. גברית נפש. כל

הקסעים: המדורים
3 מיכתבים

4 שהיה הזה העולם היה זה
5 יקר קורא

5 בלונים
6 תשקיף
7 במדינה

9 קפואים עופות - הנדון
14 דפנה עלי
15 שבורות ידיים - אישי יומן

 16 הכיסאות מכופף שפירא - ם אנשיי
 לסלי ארנון. יעקב - אומרים הם מה

 נתיבה גולדשטיין, פינחס סבה,
 פרידמן לימור בן־יהודה.

20 אבן ואבא

 >7701717 הקופה
פרס שר

 חמישה באוצר לגייס הבטיח פרס שימעון
 העוזר בדל״, החינוכי..בית למוסד דולר מיליון

 ראש־הממשלה עומד האם מיבלגתו. במימון
 בעסקים ולהתלכלך למעוד

י  מיסלגתי, מימון של אסלים •1•
ימיו? כל אש כמו נזהר שמהם

בלחץ נבון
 שלו, המנכ״ל על נבון יצחק התפרץ מדוע
 סגנית- להיות ארד נאווה תזכה מתי

 דמעות ראה ומי שר״החיניד
שמואליי אליעזר של בעיניו

 שלא הכפפות
ו ח מ פ ג

 הכספות את לפתוח התכוון מודעי ״יצחק
 במיזנון השמועה פשטה בבנקים:" הפרטיות

 יריבו שריר, (״אברשה״)אברהם אבל הכנסת.
וטו. הטיל שר־האוצר, של

המדינה!״ את הציל ״אברשה
גרופר. פסח לשעבר השר צהל

 גמציי
 ברבע
! ו ^  מ
דולר

 זה - דולר אלף 250
 תל- שמכבי הסכום

 דורון הכדורסל שחקן עבור משלמת אביב
ה( גיסציי ם .1בתמונ  זה. סכו
 בארץ. ששולם ביותר הגבוה

 רמת־נן מכבי את יציל
מפשיטת-רגל.

שידורי או אונס
 לה הציע הנעליים סוחר כי טוענת, המתלוננת

 אז במכוניתו. אותה אנס זאת במקום אך שידוך.
 לה שהציע אחרי במכונית נשארה היא למה

 למה בני־מישפחתו. שואלים איתו? לשכב
ה לפני כוכיה התלוננה היא

שוא שפגשה? הראשון שוטר
לגירסתה. שמאמינים אלה לים

שין ח׳1!₪ש1 ה^
ב ק ע  במישרד מרבז־ההסברה מנהל שץ. י

ק אינו ראש-הממשלר, תפ ס  הבז- בסירסוס מ
ק של ביס מילה- על שרוו ארי

 של המילואים - שידור
24 פני־גיל אליעזר

25 זה וגב זה
 בתל־אביב ירקוני יפה - ישראל לילות

26 בהרצליה וגמל
28 ראווה חלון

31 קולנוע
36 תשבצופן
37 עקרב מזל - הורוסקופ
38 ניסן סיגלית - לרותי מיכתבים

39 והשקל אתה
48 העולם כל על המרחלת רחל

50 תמרורים
1—  3


