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שרון הוא הפתרון
מעורכת־ מתפעל אינו לוין הקורא

)15.5 הזה (העולם צמל לאה הדין
 עם שהזדהתה אמרה היא והזדעזעתי. קראתי
מטו (ליד רכב־החייליס את שפוצצה המחבלת

 אנו איך כזה. יצור ברא לא עוד אלוהים לה).
 היא סיפורים ואיזה בתוכנו אותה מחזיקים
 המדינה קום אחרי התחילו שהעניינים מספרת,

המ קום לפני הפרעות עם ומה מההתנחלויות.
דינה?

הסו מכל כמוה, הרבה נמצאים ובתוכנו היות
 שרון (אריק) שרק מניח אני המינים, ומכל גים

 יהודים של ערב־רב באלה, לטפל שיוכל היחיד
ומחטיאים. חוטאים

חוט שאותם אלא שרון, את מעדיף שאני לא
 כמו יהודים ואל אליו להתקרב לי עוזרים אים

מהם. רחוק הייתי שפעם כהנא, (מאיר)
מתו אלה כל את נקיא אתר שיום מקווה אני

 המניחה ערביה על להגן צמל את דוחף מה כנו.
 הרבה יש להתאסלם. מאוד לה כדאי מטעך־צדז

אחת. עוד תהיה ערביות,
אנגילס לוס לוין, רם

מדינת־המשיח
 הוא יותר. יכול איננו פרנקל הקורא

 כלפי עמדתם, היא מה להסביר חייב
באמת. דתיים יהודים של המדינה,

 להילחם כדי נוסדה (אגודת־ישראל) האגודה
 קום אחרי אך כאחת. והדתית החילונית בציונות
 המלובה את האגודה אנשי כשראו המדינה,

 יסכימו אם להם, הצפוי הרב והכסף והממשלה
 צורתה את האגודאית ההנהגה שינתה למרינה.
עתיקים. והדברים אחרת צורה ולבשה

 פאנא־ והכי גדולים הכי הציונים הם וכיום
 שמיר, בגין, פי את להמרות מעיזים לא הם טיים.
 ״כסף וכידוע מהם מקבלים כספם כל כי פרס,

ממזרים!״ מטהר
 המבקש קול־חולשה, שומעים שלפעמים ומה
 גס שקר אלא אינו זה התורה, על־פי חוקים

 וכסף כסף הוא רוצים. שהם מה העיקר בעלמא.
 כדי בתורה משתמשים והם כסף הפעם ועוד

כסף. להשיג
 שומרי ה', לדבר החרדים היהודים אנחנו אבל

 מחנה דגל על החונים חוכמות, בלי ומצוות תורה
שיי מכל מתנזרים אלינו, הנילווים וכל סאטמאר

 מהדתיים, ובעיקר החילוניים הציונים עם כות
כפינחס״. שכר ומבקשים זמרי מעשה ״העושים
 שאר ובין בינינו הקשה המחלוקת ומכאן
 וכו׳ בעלז לובאוויטש, ויז׳ניץ, גור, כמו החסידים,

 אינה למדינה ההתנגדות כי לדעת, צריכים וזאת
 היא אלא כלכלי או פוליטי עניין איזה מחמת

אדני־התורה. על מיוסדת (ההתנגדות)
 לביאת־המשיח. לחכות ועומדים מצווים אנו

 בכל לו אחכה זאת כל עם שיתמהמה, ואף־על־פי
 התנגדותנו והולך סובב זה ועל אמן! שיבוא, יום

 תיהפך כולה המדינה אפילו יותר: ונאמר למדינה
 ראש־הממשלה יהי מגור שהרבי וכגון לצדיקים

 שר־ יהי והלובאוויטשער שר־הבטחון יהי שך ורב
 בישראל אזרח שכל חוקים ויתקקו וכו׳ האוצר
 נתנגד כן גם כולה, התורה כל לקיים צריך

 הברים שני הם והמדינה התורה כי למדינה,
ביאת־המשיח. עד — נגדיים

— בקרוב ה׳ לישועת המצפה
ניו-יורק פרנקל, משה

• • •
אשם האינדבס אולי

 האיטלקית בפירנצה היושב קורא
 בבית האינפלציה אחרי משם עוקב

מעניינים. הירהורים ומעלה
 כסטודנט בגולה, פה, יושב אני אומנם,

 אבל שוטפות, בעיות מספיק לי ויש לרפואה
 בארץ, שהולך במה הרבה די גם וראשי ליבי

נורא. אותי מטריד האינפלציה ועניין
 ויכוח מתנהל באיטליה, כאן, דווקא ועכשיו,

 הגורמים אחד והוא שייתכן נושא, על ציבורי
ההצמ נושא זה בארץ. גם לאינפלציה הנכבדים

 כששכר ספיראלה, היוצרת היא למעשה, דה.
 מדד־המחירים של האדיבה בעזרתו ומחירים,

 ומחממים זה אחר זה רודפים המהולל), (האינדכס
זה. את זה

 מובילה הסקאלה על כאן המתנהל בוויכוח
 של הסל כי התברר בלשוננו) (תוספת־היוקר,

 מוצרים 89מ־ מורכב האינדכס לחישוב המוצרים
 ומזון, בגדים עד ותחבורה (מחשמל בסיסיים

 על־ידי הנצרכים פיחת), מיני עשרה כולל
 נפשות, ארבע בת ממוצעת עירונית מישפחה
 בן וכל ליום קאלוריות 3.000 צורך כשהאב

.2,400 ■— אחר מישפחה
 מצד וכולל, שנים 28 לפני שהורכב סל זה

)4 בעמוד (המשך

 למשבר וההומאני המתקדם הפתרון היא
 הציבורי, הלחץ בעיקבות שנוצר הלאומי

 במיסגרת הערבים 1150 שחרור אחרי
 של מוקדם לשחרור חילופי־השבויים,

 כזאת, לחנינה היהודיים. הטרוריסטים
ב הזה, העולם עורך קובע

 עצומה: מעלה הנדון מדורו,
סאפלייה. כל מונעת היא

מחיר בכל
גור בבעיה עסוק בעולם המוחות מיטב
 בראשות הרוטציה את למנוע איך לית:

 שמעון בזה עוסקים ממשלת־ישראל.
 ומרגרט שולץ ג׳ורג׳ שרון, ואריאל פרס

לכל ערפאת. ויאסר חוסיין המלך תאצ׳ר,
אך משלו, סיבות מהם אחד ____

 משותפת היא המטרה
 את למנוע צריכים לכל:

מחיר׳ בכל — הרוטציה

 לבנון-
הנא הפלונטו

ממ החגיגיות, ההכרזות למרות
הלב בבוץ לבוסס ישראל שיכה

 של הישראלי צבא־השכירים נוני.
 ש־ צה״ל וחיילי צד״ל,

ם כבר לצידו,  מזמיני
סהבא. הפלונטר את

חתונת־הצנע
שפירא אברהם הבטיח, שפירא אברהם

 הווינאית עם שמואל, בנו, לנשואי קיים.
 חתונת־צנע. ערך הוא שיפר, אסתר
 הזה. העולם וגם שם היו ואשה איש 3000
 שבע לארוחת הוזמנו 350 רק אבל

 ברוטב דקר דג ראשונה: מנה הברכות.
 מנה דג; מרק מנת־ביניים: שקדים;

 כתף או צלוי עוף :עיקרית
■ ? ן  כרד אחרונה: מנה עגל; ■

וניל רוטב עם כית־תפוחים

לימוזינה חיי
״ שחקן־קולנ,

0
 שחקן־קולנוע, של בחייו והמורדות העליות

 ללא בתנאי־לחץ, אחד יום
 לימוזינה למחרת תקציב.

כסף. וצרור בנמל־התעופה

שער כתבת הקידמי: ה

29<ן0\שנגנב התיק
 פורת אורי רשות־השידור, מנכ״ל

 בוועד־המנהל, יריביו נגד תיק הכין (בתמונה),
 מי המדינה. מבקר של לעיונו להעבירו והתכוון

 להציג והצליח כוונתו את סיכל התיק, את שגנב
 הלוקה כחולה״רוח מגוחך, באור פורת את

 תוכנו את גילה הזה״ ״העולם הרדיפה. בשיגעון
 של תגובתו את גם ומביא התיק של
השידור. ברשות ווטרגייט ברון. נתן

שער כתבת האחורי ה

במלכודת אנס
 פסק מדהימה,״ בצורה משכנעות ״הראיות
 כאנס החשוד של במעצרו שדן השופט,

 אם שאל, הסניגור אולם תל־אביב. מצפון
 ״ה־ אחידים. היו המעבדה בדיקות מימצאי

 שיטות את מנתח הזה״ עורם
ורוק. זרע דם, גבס, - הזיהוי

בקיבוץ פיצוץ
השערו אחת סביב נוצר השתקה של קשר
תמו התקשרות ביותר: המדהימות ריות

 עם הקיבוצית התנועה גיזברי של הה
 לטימיון שהוריד אלמוני, ספסר״בורסה

 ההתייש- מכספי דולארים מיליוני עשרות
 מה בלאס. דויד מיהו בות.
 כיצד ליבאי, דויד חוקר

 המיליונר לעניין קשור 9
אייזנברגז שאול היהודי

תאומות שרשרות
 ישישה וצח בתיק המרכזית הראייה היא שרשרת־זהב

 שושות־זהב מכר כי המורה נרצח, הנאשם אבל יפואית.
 מאז אשתו של שהיתר שרשרת זו כי טוען מסויים. לאדם

 לשו־ בכל רומה שהשרשרת הוא מקרה אך וכי ומתמיד
 יש לענוד. שנרצחה הישנטה נהגה אותה אחרת, שרת־זהב

 נהם מקלטות־וידיאו תצלומים מסייעת: עדות גם לו
 השוש־ את עונדת אשתו את רואים

 — מישפחתיות בחגיגות רת־התאומה
הישישה. שנרצחה לפני שנים כמה

בהם וידיאו םות7;ן

0
בתולת־בחל

לח היתה החוכמה קודמות בעונות אם
 לכסות הוא העניין השנה שיותר, כמה שוף
 לראות היה אפשר זה ואת שיותר נמה

 אבל ומסוגר סגור צוארון שפירא: בחתונת
 הרנה מודגשות. כתפיים

 כסף. והרבה משי הרבה בד,
בתולת-הברזל. של סגנון

₪וחח: הזרתות רחל
 ל׳ בתוכנית חיה הישראלית מאהלר אלמה

 מה • מאמץ בלי כמעט גט להשיג כיצד •
 העוזרת מי • צהלה של בבריכה מספרים

 ראש־הממשלה של בביתו
 התותח המרגמה, על והכל

מארץ־ המהודרת והגברת
!הזוהרת ישראל ,

ת מן לו גו  ה
ל ם א לי ו ג ה

בחו אינסוף על־ידי מחוזר כדורגל, משחק הוא
 אלי זהו במיסעדות. ואוכל בגדים קונה רות,

הירו קריית־יובל של האזבסטונים יליד אוחנה,
 ומסעוזךאוחנה. רחל ילדי מתשעת אחד שלמית,
 הגולות. אלוף היה קטן כשהיה

 המלך. הגולים. אלוף הוא היום
כמובן. ירושלים, ביתר אצל

נה.אוח עודומס

לנדינקה
 תופי ,הטובה לירידתה בן־גוריון פולה קראה כך

ה המיתולוגיה מדמויות בר, לולה רת־הצמרת
 רחוב עד מפראג עברה, החושפת ארצישראלית.

 הבין מלאה לקוחותיה, ואת בתל־אביב הירקון
 לנשות שהיו הקיבוצניקיות. עד

 כלשונה, לימדה, ואותן שרים 9^9
לובש.״ מי לובש, מה לובש, ״איך

הקבועים: המדורים
הלובאוויטשער - מיבתבים

3 כשר־האוצר
4 2037 בשנת להתראות - יקר קורא

ף קי ש 5 בצפון התורכי הקשר - ת
6 לשניה דומה אחת חיילת - במדינה

ממצוקה המוצא - הנדון
7 אקטואלית לאומית
ידע הוא 13 בגיל - תמרורים

14 בעל־פה שקספיר את
לבן, בעור לגעת - אישי יומן

15 סודי מידע לספק
.עם־ישראל - אומרים הם מה

20 עם־הספר!״ כל־כך לא הוא
ספר־הבישול - זה ונם זה גם

22 רוזנבלום פנינה של הספר של

 בורג אברום של המיסדרון - שידור
 חלבי רפיק של והשאלות

 של החתיכה - תשבצופן
 אותיות) 5( ברנדוט הרוזן

 י והתאומים בכחוס - הורוסקופ
 שיר עם אחד - לרותי מיבתבים
 מיסתורי חיוך עם ואחת

 במאיר־שערים ביקור - הווי
 לרדכים מכשיר־טלוויזיה - אנשים

 לליברלים ממוזג ומועדון
 מהנבחרת 25־? - ספורט
 תלמידי־ישיבה הם
 דיין משה שם כיצד - קולנוע
 המפה על ישראל את

תינג. אוורי - המרחלת רחל
 בטר דו קן ווי דו, קן די

ראש־הממשלה שאלת - הבא העולם
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 תלבושת־שו
 נתיחה
חדשה

חד מיסעדה פתחו
 מסיבה. ערסו שה.

אור 2000 הוסיעו
 בלטו ביניהם חים.

 צמרת: דוגמניות
 בלבוש מור פינצ׳י

פרי(בת חני נועז,
 בתלבושת-עור. מונה)

בנסי אותה רבשח היא
 לאר־ האחרונה עתה

הגדולה. צות-הברית

 מזייף דולארים, המזייף בית־הדפוס מדוע
 בית־ לי (״יש אחד דולר בני שטרות רק

 קרא מלובביץ הרבי מדוע • קטן!״) דפוס
 ב־ מלהשתתף להימנע לממשלת־ישראל

 מא־ יאכלו פן (.מחשש מילחמת־הכוכבים
 רוצח־ ומדוע בשביל־החלב!״) כלי־בשר

 תל־מונד מכלא הקשישים
■£ 7  הקורבן של אופטימי(״סבו ^4

ערבי!״) היה שלי האחרון
2493 הזה העולם


