
מכתבים
להיות רא או להיות

 דואג דרום־אפריקה בגלות הקורא
המדינה. לעתיד

 בסוף רוצים אתם האם דוגלים? אתם במה
 יהודים בין בנישואי־תערובת הקלאסית, הציונות י

 של היהודי הציביון של איטי בחיסול וערבים,
 שההטפה חושבים אינכם האם ישראל? מדינת
 יביאו, ערפאת עם שלכם האהבה ורומן שלכם
היהודית? המדינה לסוף דבר, של בסופו

 שאתם נאיביים, כל־כך באמת אתם האם
 לי תוכיחו אדרבא, אומרים? שהם למה מאמינים

טועה. שאני
 של טוטאלי חיסול בפניהם: אחת מטרה רק
 התיכון במיזרח ראיתם איפה ישראל. מדינת

 איפה אחרים? עמים כלפי סובלנים הם שערבים
 איפה הנוצרים? איפה הארמנים? איפה הכורדים?

ליהודים? מחכה אינו גורל שאותו ההוכחה1
להצטער. מדי מאוחר יהיה יקרה, שזה אחרי
 שמח ואני כהנא, של בתורתו מאמין אינני

 23.9 הזה (העולם שכתבתם מה שכתבתם
קיבוצני אם הגענו, לאן זאת, עם יחד ואילך).

 בכפר לגור והולכות ערבים עם מתחתנות קיות
 אולי טיבעית. כתופעה זה את רואים ואתם ערבי,
 בעולם יהודים שהרבה לכם איכפת לא כבר בכלל

לכם? מציק לא זה האם ונעלמים? נטמעים
להיות? לא או להיות להחליט: צריכים אנחנו

יוהנסבורג, אלקיים, יצחק
דרום־אפריקה

• • •
הכלא מ! קריאה

קורבו־ של בנו בלבנון, סרבן־שרות
ול הכיבוש להפסקת קורא שואה,
הפלסטיני. העם עם שלום

נאצי, במחנה״כפיה נשמתו שהוציא אבי, בשם
 כבוד ובשם הדיכוי, קורבנות אחיי, כל בשם

 אני שבו הכלא חומות מבין קורא, אני הארם,
 הדיכוי בפעולות חלק לקחת סירובי על מוחזק

ולנבחריו: לעם בלבנון,
הפלס עם ונשלים הכיבוש מן ידינו נמשוך

צה״ל ,6 כלא בלוך, מקם סמל טינים!
• • •
רזצחי־קיץ
 של חסיד איננו שימעוני הקורא

 מבקש הוא מסובכות. הגדרות
 הטרוריסטים טיב את להגדיר

וקצרה. מדוייקת הגדרה היהודיים
 שלא כזה אחד טיפש״קיץ. של מושג היה פעם

 אכן שהוא לרעת כדי עליו להסתכל הרבה צריך
 מעט לובשים בקיץ שאנשים כמו — טיפש

 טיפשותו — הזה הטיפש כך הרבה, וחושפים
בעליל. נראית
והג ותירוצים הסברים לחפש לא מציע אני
 רק מפשע, חפים אנשים ההורגים לרוצחים, דרות
 האופה של הבת זאת אם ערבים. שהם מפני

 נער״הטילים של הקורבן זה ואם שכם של בקסבה
הירושלמי.

 שלהם הכוונות רוצחי־קיץ. פשוט, הם, אלה
 עוד שיהיה והעיקר ערבי, לרצוח לגמרי: חשופות

אחד. מת ערבי
שער־העמקים שימעוני, שמואל
• • •

ראסטרולוגים עצה
ה שנבואות גילה גורודב הקורא

 ולכן מתממשות, אינן אסטרולוגים
 הסבה לעשות להם מציע הוא

מיקצועית.
בתל־ שעבר בשבוע האסטרולוגים, כינוס

 מהעיתונים גוזר שאני שנים זה הצחיקני: אביב,
 שוות. הן מה להיווכח כדי שלהם, הנבואות את

 נטולי- פיטפוטי־ביצים הם שאלה מתברר ובכן,
 פעמים אלף כבר לנו הבטיחו האסטרולוגים ערך.

 מתעקש העולם מה, משום אך, העולם, סוף את
ושלם. בריא להישאר

 האלה המומחים הנביאים לכל מציע אני
 מעבודה שיתפרנסו כדי מיקצועית, הסבה לעשות

יפו גורודב, ג׳יי מועילה• -יותר
• • •

לאירים להם. הודן־
 האירים בן־נתן הקוראת לדעת

העולם. על ומשתלטים הולכים
 ממוצא הוא רגן רונלד גם כי התברר עכשיו

 שפאטריק מובן אחר: אירי נשיא לכם והרי אירי
 לכם והרי אירי, הוא אירלנד, נשיא שהוא הילרי,
 כידוע, נולד, שלנו הרצוג חיים שני; אירי נשיא

 שעשה והאיש שלישי, אירי נשיא והרי באירלנד,
 ראש־הממשלה בקנדה, המהפך את לאחרונה

 אירי ממוצא הוא מאלרוני, ברייאן שלהם, הטרי
בשילטון. אחד אירי עוד לכם והרי כן, גם
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הקידנד: השער כתבת

ם
 את שחשף הצחת איש (בתמונה). קורנברג זאב

 צריכים .,כולנו וקובע: אותה משחזר הזוועה.
 מהן התעלמו ולמה השמועות נדדו כיצד להישפט!״
 לעיתון שהגיעו עד ובכנסת. בתיקשורת בקיבוצים.

 האחראים את מונה הזה״ ,,העולם ★ .,חדשות
 חקירה ותובע המישפטי המצב את מנתח להשתקה.

 היו האם שואל: , במדורו,.הנדון אבנרי, ואורי פלילית
לבן־עור? הסמוי הנוסע היה אילו לים אותו משליכים

מחתרת
 האנגלים, את משחקים היהודים

 את משחק ערבי של בנו שהוא שחקן
 עם יזדהו שכולם וכדי לח״י, איש

 הזעם בסרט תפקידם,
 אותם הוריד והתהילה,

 במשך נשר אבי הבימאי
מחתרת. לתנאי שנה חצי

0

לטוקיו הצעירים
 פרס מציע טוקיו של הקולנוע פסטיבל
 וחצי מיליון צעירים: לכימאים מדהים

 לפנות אפשר איד דולר!
מועמד? להיות איך לשם,

הזה״! ״העולם באמצעות

 הסרחרת רחר
מדווחת:

 ברמץ ימתן בין ירקתי יפד, הסתבכה למה
 גרמה במעט דאין־ להניס עמד וזמרי

 כיעד 0 דעדדמיס ימס בין למילחמה
 ואיך דעדו, אשת את התת״אלוף גיחס
0 לאמריקה בסוף הגיעו

.

חאשה
שמאחור

חחומח
 מהדקים העשירים גם
עובדה: החגורה. את

 שמאחורי המיסתורית האשה שרובד. גיטה
 בירד ביותר המפוארת הווילה של חומת־האבן

 מטרים 2000( הגדול ביתה על ויתרה שלים,
 חדרי• שלושה (רק קטן בית לטובת רבועים)

 ל״העולם מספרת היא שינה).
לעושר, דרכה על חייה, על הזה״

1§ ^ (  ועל המנוח בעלה עם יחסיה על <
עשירי־העולם. כל עם היכרותה

מנד? או ג״גורו
 דוריס של תמונות־העירום הגיעו כיצד

 )?28(מרגלית אילן של לידיו )40(ברזילי
במישטרה? תחתוניה שמורים מדוע

 נוכל? או ג׳יגולו הוא האם _
* >1■  החשוד של המלאה גירסתו |

הדולר. אלך 300 במירמת

הדין עוכרי
ם עורכי-דין ויותר יותר  מסתבכי

*ךהופך המיקצוע בי עד בפלילים,
 על מתגברים הם אם מסוכן: להיות

 מצי לא הפושעים ואם הפיתויים,
 ב״ אותם לסבך ליחים

 מתחרים עלולים - זדון
ם י קנא ל אותם לתבוע י
©בלישכה. מ*שמעת* דין

•תש
קשוחח
כאח

הע הופעתי -מאחורי
נוקשה.״ גרעין יש דינה

ה אומרת דנ ר י י רז  על ישי.ומספרת לשרית א
 אמונתה חלומותיה. פחדיה.

 מילחמתה ועל הרע בעין
מיומית  כ- בה שיכירו היו

יפה. באשה רק לא אדם.

האחורי: השער כתבת

המאהבת
השמאה

 שוק של הרצח בסישפט
 מס״ כולם ביפו הפישפשיס

 של גרושתו - פולס עס תודדיס
 ובני אמו עם ואחיה הנרצח

 בולם .הנאשם של מישפחתו
 התביעה לעדת באיבה מאוחדים

 המאהבת הראשית, _
 ד׳ס מדוע המנוח. של

יולנדה! את שונאים

בנאקות! ניצוץ
 ניתן השיעי אמל״ -אל אירגון עם רק

 ישראל פעלה האם יציב. להסדר להגיע
 כשעצרה טיפשות מתוך

 ופי־ האידגון מנהיגי את
סנאקורה? שיחות את צצה

ן דמה
 שהתאהבה עליה כועס לא ״אני

 יכולה היתה המידה באותה בערבי.
 למה אבל בסיני. גם להתאהב

 מעניין?״ לסבול צריכים הילדים
הירו הרופא מתלונן

ש־ שיינפלד, טנדו שלמי  ממנו ברחה דינה אשתו0
חברוני. מאהב בחברת

1111911 ¥0
 בן פלום, (״שץ״) גד

 למלך שהפך טובים
 בישראל, הפושעים

 אמיץ משחת, שד
 חבריו, כל על ואהוב
 בכלא להתאבד ניסה

אומ ידידיו הגרמני.
 תפס בטח ״הוא רים:

יאוש!״

בשער מרכוס
 תל־ מכבי את הורם פלומין ״יחזקאל
 דויד היה כך * באגודה מאשימים אביב:״
 של בגנב מטפל שווייצר

 עצר איך ★ קופת־הצדקה
 ספורטאי מרכוס, משה

סהחיפאים? את השבוע,
הקבועים: המדורים

3 מיכתבים
4 שהיה הזה העולם היה זה

5 יקר קורא
5 פרי אניבה - בלונים
6 תשקיף
ד במדינה

 לסגור רוצה שרון - דפנה עלי
8 גליץ את
9 הרפסודה על - הנדון
14 בלטות תוכנית - והשקל אתה

14 תמרורים
15 רובינשטיין אמנון - אישי יומן

ם רפול - אנשים  ולאורנה מאיי
16 קמיע יש פורת

ק - אומרים הם מה  אהרונוביץ, איי
 ציפורה רז. אפי שטיר, ישראלה

20 מנור ואהוד צח שלמה ברון,
25 אתא של אחת מניה - זה וגם זה

 בן־נר גלי - ישראל לילות
26 בת־אדם ומיכל
31 בוושינגטון פאשלה - שידור

32 ושחורות עניבות - ראווה חלץ
36 תשבצוסן

37 י קולנוע
38 עקרב בסימן אסונות - הורוסקופ

44 ספורט
50 העולם כל על מרדזלת רחל
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