
מכוזבים
עירום הוא המררשימעון

 דגם עם הבעיות את פתר לא ארידור
 עד והפסיבולוגיה־בגרוש. הציפיות

 לא פרס״מודעי גם כי יתברר, מהרה
הזה. הדגם עם הבעיות את יפתרו

 שר״האוצר מישרת כי סברתי לא פעם אף
 כאשר ורק הלא־נכונים האנשים בידי מתבזבזת

 ישראל. עם את יושיע הוא מודעי יצחק יבוא
 לקבל שלו הנכונות לפי לעצמי, תיארתי תמיד

 כי ומטה), (משר־החוץ ג׳וב כל כמעט עצמו על
 הכלליים, הכישורים 90$< לו שיש מאוד ייתכן
 מיקצועי, ספציפי, ידע של החיוניים 10$, אבל

 לי מאמת הוא הזאת ההנחה ואת לו. שאין כנראה
 לא כלכלית, תוכנית לו אין האחרונים: בשבועות

 להניח מאוד קשה וגם כלכלית תוכנית לו היתה
לו. תהיה שאי־פעם

 שלבושתי פרס, שימעון אבל מודעי. כאן עד
 צוות־החשיבה איפה הוא? איפה עבורו, הצבעתי
 .שבע במשך עשו וחבריו הוא מה שלו? הכלכלי

 זאת עכשיו, בישל שפרס מה כי אופוזיציה? שנות
 ארידור רגם על ומאוחרת גרועה חזרה בסו־הכל
 שבו הנכונה), הכלכלה — א׳ ארידור ב׳(אחרי

 אם ופסיכולוגיה־בגרוש: ציפיות על התבסס הכל
 5$ל״< האינפלציה תרד אז או ,5$ב־ יפחתו

 אם לחודש; 5$ב־ סובסידיות יקצצו אם לחודש;
 תרד אז או ,5$, ,5$ ,5$ ביום פעמים מספיק יגידו

.5$ל־, האינפלציה
 מהר יתגלה גם כך ובדיוק קרה, לא כזכור, זה,
 וחסר־ עירום ערוותו, בכל שימעון המלך מאוד

 ובתר- בדיבורים נלחמים לא באינפלציה כי כל.
גדרה גור, גבי במעשים• אלא גילי־סרק,

חבירה ושמה פאשלה
 של חלקו את מזכיר אינו פרס

 זוכר אן המשק׳ בהריסת הליכוד
 על העול את להכביד היטב

השכירים.
 לא פרס ששימעון כר על לדבר רוצה לא אני
 של חלקו את היבחרו, מאז אחת, פעם ולוא הזכיר

 כי לכר, שגרם על או המשק, בהרס הליכוד
 ותמשיך הלאומי, במחנה חטיבה תהיה העבודה

 הכלכלית־חברתית־מדינית, הליכוד מדיניות את
 האחדות ממשלת הקרויה השותפות במיסגרת

 הרבה על איתו לדבר בא לא גם ואני הלאומית...
 ראש״הממשלה עם יותר. וכואבים חמורים דברים

 הקרויה שלו, הפאשלה על לדבר רוצה אני
עיסקת־חבילה.

 המשך את ולערפל להסוות כרי באה זו עיסקה
 ולרמות העובדים של הריאלי השכר של הורדתו
 בתוספת־היוקר רציני עיקור על הוחלט אותם...

 והרי גדולה... לשחיקה שיגרום הבאים, בחודשים
 האינפלציה ליצירת הגורם אינו העובד של שכרו

האינ להשתוללות הסיבה אינה ועליית־המחירים
לה! ביטוי רק אלא פלציה,

 נסיונה הוא הזאת הפאשלה בכל האיום והפחד
(הסוצי לוי דויד על־ידי להשתלט חרות של

 באמצעות וזאת ההסתדרות, על האחרון) אליסט
 לשכירים כדואג לוי מוצג בו דמגוגי, מסע ניהול

ולעניים.
 לפאשלה כתחליף לראש־הממשלה, מציע אני

 ובתקציב הממשלה בתקציב משמעותי קיצוץ —
 אצלנו, לאינפלציה סיבת־הסיבות שהוא הצבאי,

 ,וניטראלית, עצמאית מדיניות ניהול ובמקביל
 היכולים גורמים עם קשרי־סחר תאפשר אשר

שלנו. היצוא לקליטת שוק להוות
תל־אביב גוברין, יוסף

• • •
הדם לחץ לו עולה

הזה, העולם עם טוב לא לקורא
הזה. העולם בלי טוב לא ולקורא

 כל ונגד כותב שהעיתון מילה כל נגד אני
 מתי עד יפי״הנפש. של דיעותיהם על הצוות,

 את שיקח לו, נוח שלא מי המדינה? את תשמיצו
וילך! הרגלים

 שנים, שלוש מזה מכור, ממש אני זאת למרות
 את לקרוא גומר כשאני אבל, הזה. להעולם
עולה. שלי הדם לחץ העיתון,

— בידידות לא
כפר־סבא שמואלי, רחמים

השחור הכתם
 פרשת על אחר ממין תגובה

הסמוי: והנוסע רב־החובל
 מורן הספינה על חביב, כל־כך אביב ביום

 פחד, קצת הוא / קטן, כושי קטן, כושי נתפש
 הקפיטן, שהוזעק עד שעות, כמה עבד אבל

)4 בעמוד (המשך הקפיטן!
2465 הזה העולם

 הפלסטינית הלאומית המועצה במושב
 לגורלו גם הנוגעות הכרעות השבוע נפלו

 העם של לגורלו גם הפלסטיני העם של
 ה,,פרשנים״ הסתירו מדוע ★ הישראלי
 מדוע באש״ףי התפנית את בישראל

תומכי במפגינים לירות רבין יצחק הורה
©;*״־י ^ י-י׳-ייי יליייייי• ילידי

המישטוה
 בר־לב, חיים את ריאייכו גפן וישראל ישי כששרית

 הדורש שר־המישטרה בחוץ. בנימוס המפבי׳ל חיכה
 על המחתרת, עצורי על השוטרים, אלימות על מדבר

 סדר להכניס התוכניות על מילחמת־הניצבים,
 מכל מכקש .,אני ואומר: במישטרה

 השקיעה שהמישטרה הגינטלמנים
1^ ■  המיש־ את נהפוך בואו - כפף בהם |

ונעים!־ טוב למקוכדעבוהה טרה

77/77/77/7/
שמכ מתבייש אינו )28(רז עוזי
 ובלי ים .בלי גייגולו. אותו נים

 אני אז יכול, לא אני בחורות
 מה וסוקר לחוף בבוקר מגיע
 בלוג־ תיירות מעדיף הוא שיש.־

ב־ שמשלמות דיות,
נרתע ואינו מזומן

י ,*

 ן איתן כשיש אפילו |
הגבר. נאום גבר.

לו
רוצה
גביע

 לז מלאו שנו בשבוע
 204( סילבר לו גבר ,31

 שוויי- על סנטימטרים)
 עכשיו .1216( ענק צי

בגביע ליזכלת רוצה הוא
אירופה

לקבוצות
אלופות.

הקדמי: השער בתבת

בצוות המדור
ר ממנוטרת של המרכזית היחידה  ת

 תככים בגלל מתטרו־ת אביב(״המחר)
 קורה מה המםקדים. בין בלתי־שסקים

 מתכוון מדוע הקלעים? מאחורי שם,
 במישפט להעיד חפץ אסף
פרידמן(בתמונה)? משה נגד

האחורי: השער כתבת

 שר נשותיו כד
קוסטיז אלכסנדר

 נשים. הרבה בחייו אהב במירמה, הנאשם קוסטין, אלכסנדר הדין שרך
 אחת אבהות, תביעת נגדו הגישה אחת לרמות, לו עזרה מהן אחת

אצ־ השאידו ואחרות בבית־המישפט לצידו מתייצבת _
 את זיגל בנימין חקר לא מדוע כ״מזכרת״. תמזנזת־עירום לו

שנים? שלוש לפני לו כשהתגלתה התמונות, פרשת

אמרה כנסת
הכנ של פרצופה על המשפיעים הדברים שני
 הענקי וגודלה הכלכלי המשבר הס 11ה״ סת
 גאולה תימהוני, נראה רפול הקואליציה. של
 חבריה, שבין השפויה היא ההיסטרית כהן

 וה- לטובה, מפתיע ביטון צירלי
ביותר: הבולטים פרלמנטרים 0

גולדשטיין. ופינחס וייס שבח

פוחד מי
כהנא? ממאיר

 המרחלת רחל
מדווחת:

החבר
האנגלי

ענת של
 ענת של חברה תבר, אדייאן הבריטי השתקן
 המיסים • להתגייר מוכן אינו (בתמונה), טיפול

 שלומי • מתחתו? מילוא יוסף • טופז דודו של
 אדומים י אודות אוהב םילו

 מתאמנת רוזנבלום פנינה
גשר, יהודי בן ילדה אלוני מירי

הבה בו גדלה כך יותר, קיצוני הוא שהימין ככל
 כהנא. מאיר של השפעתו התפשטות מפני לה

 להתייעצות אנשיו את שמיר יצחק נינם בישראל
״ ״ ©״י״־יי—״-*יי— י״״ייי * •

־שדוכד 9 סתחתןז 1
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האשה בגלל הודאה
 כיקש מכוגיתו במילבוד שהודה אבן, רוברט

 ״חתמתי ההודאה: את לפסול מבית־המישסט
ל־ תישלח לא שאשתי כדי

 הזוגות כל עס אבו־כביר,
שמי שיושבות והנרקומניות

הקבועים: המדורים
3 מיכתבים

 השביע - שהיה הזה העולם היה זה
4 שנה 25 לפני
 5 לעזרה קורא פלוס גד - יקר קורא

5 מודעי יצחק - בלונים
6 תשקיח
7 במדינה

 בוחבוט שלמה - דפנה עלי
14 שוטר על איים

 בראנד וילי - אישי יומן
15 באצ-ל והפילוג

 טובי תופיק - אנשים
16 ביטון בציארלי נוזף

21 תמרורים

 בו־שחר. אהרון - אומרים הם מה
 מילוא, יוסף עברון. עמוס אדרי, רפי

22 גרוסמן ואוריאל ברגע אהרון
25 קשת מזל - הורוסקופ

דין יוסי - ישראל לילות  עמתי. גבי י
26 אדיב ועירית מר גיוליאנו

28 ראווה חלץ
30 הסקופ! את גנב מי - שידוד
31 קורוסאווה אקירה - קולנוע

36 תשבצופן
37 עמוק גרון - זה וגם זה וגם זה

44 העולם כל על מרחלת רחל
ט ר  סולומון ראול ארמלי. זאהי - ספו

48 סילבר ולו

ברנס כמעט
 עד — חודשים 11 במעצר ישב ברצח החשוד
 אומר עכשץ בבית־המישפט. אשמה מכל שזוכה

 די לנו היה ״לולא המזועזע: אביו
היה טובים, לעורכי־דין כסף
שניר ברנס לעמוס הופך בני

הטמנה
די המג- ).15(ערן או

ת לם _____. מ־ ■זהבי ירון א
ע הסמבה,  מתבו- במיל,רה,ולא לסרט הגי

רה להמשיך נן  של בקאריי
קר שחקן. א עניינו עי  ב־ הו

ם, די מו ם לי סי טו ק ק ש ב
שבים. מגדל הלא ובמח

סווווים
ששים

אפו לו קראו פעם
 מייצרים והיו דה,

 היום במכונה. אותו
סוודר, לו קוראים

 להיראות חייב והוא
 בעבודת־ אותו סרגו כאילו

 מוהיר, נקי, מצמר יד,
 מפנקת. אנגורה או קשמיר
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