
מכחכים
פרז רש פרס יש

 הזה (העולם תשמ״ה איש״השנה על
10.9.(

 שהתבקשה: היחידה הבחירה אכן, היתה, זאת
 אבל ויש אבל, תשמ״ה. איש־השנה פרס. שימעון

גדול.
 רק הנה, לאט? כל־כך הכל עושה הוא למה
 )36 (בן וצעיר חדש נשיא בפרו נבחר עכשיו
 אלאן — פרז במיקרה. שמו, כהונה. שנות לחמש

 לעשות הספיק שהוא למה לב שימו פרז. גארסיה
 במדינה נשיאותו, של הראשונים הימים 30ב־

 חיצוני שלנו(חוב לאלה דומות די הבעיות שבה
 200 סף על אינפלציה דולר, מיליארד 14 של

 זה ששם רק ערי־הפיתוח, הזנחת לשנה, אחוזים
האינדיאנים). איזורי
 זה עם יחד אך המחירים, את מייד הקפיא פרז
 פרז והתרופות. מיצרכי־היסוד מחירי את ,הוזיל
 שחיתות בעוון המישטרה מן ניצבים 0(37 פיטר

 שהוא לצרפתים הודיע פרז הולמת. לא והתנהגות
 החדשים מטוסי־הקרב הזמנת את 50״זב־ מצמצם
 תיקרה קבע פרז ).13 רק מיראז׳ים, 26 (במקום

 בשירות המשכורות לכל לחודש דולר 800 של
 גם פרז ולבסוף, הממשלתיות ובחברות הציבורי
 שילטונו ימי 30 תוך זה וכל — הספיק

 משאבי־ כל העברת על להורות — הראשונים
 האינדיאנים איזורי אל הבירה מלימה הפיתוח

תל־אביב ליפשיץ, עקיבא האנדים• בהרי

 תשמ״ה השנה איש פישלתם. מאוד. מצטער
 שיקבע האיש גורבצ׳וב, מיכאיל להיות צריך היה

 ארם מכל יותר העולם) בגורל (ואולי בגורלנו
אחר.

 בעיות־ שתי פיתרון הדלה, הבנתי לפי כי,
 רק אם ועליה. שלום בגורבצ׳וב: תלוי שלנו היסוד
 ירצה, רק אם סוריה. עם גם שלום יהיה ירצה,
מברית־המועצות. עליה תהיה

גבעתיים לוי, דן

מפוקפקת ראשונים זכות
 מגלה מקורי, ציטוט על בהסתמכה

 איננו כהנא מאיר כי זכאי הקוראה
 גירוש רעיון את המעלה הראשון,
הערבים.
 אנושיים מטעמים טעם, גם יש ״בארץ־ישראל

 אוב־ להעברת בר־קיימא, להסדר להגיע וכדי
 ממנה... לצאת הערבים את נעודד הבה לוסיה.

 בעבור נאות פיצוי שיקבלו לכך נדאג הבה
 תאורגן אחר במקום ושהתיישבותם אדמותיהם

 רחבת־לב.״ פיננסית לתמיכה ותזכה כראוי
 מאיר לפני שנה 40 האלה, הדברים את אמר מי
 ראש סגן אז אטלי, קלמנט אלא זה היה לא כהנא?

 בוועידה הבריטית, הלאומית האחדות ממשלת
 ,1945 בחורף הלייבור. מיפלגת של השנתית

 בבחירות זכה שאטלי לפני חודשים שישה
 צ׳רצ׳יל וינסטון של מקומו את ותפש הכלליות

כראש־הממשלה.
ירושלים? לא זאת שלונדון המסקנה? מה

ירושלים זכאי, אמירה
• • •

הקדושה והפרה גאון
 (העולם ההילכתית השחיטה על

).4.9 הזה
 משוא־ ובלי מורא בלי הזה, העולם כרגיל,

 בארץ. לנגוע יעז שמישהו מאמין הייתי לא פנים.
ההלכה. על־פי השחיטה כמו קדושה בפרה בכתב,

 אבל שכתבתם. מה על להוסיף מה שאין האמת
 באירופה. אחת ארץ שיש לציין היה הראוי מן

 היא זאת החוק. פי על אסורה השחיטה שבה
בעלי־חיים. צער היא וההנמקה שווייץ,
 בשווייץ, שיהודים היא התוצאות אחת

 את להביא נאלצים הכשרות, על המקפידים
 ולכן והצרפתי. הגרמני לגבול מעבר הכשר הבשר

 בז׳נווה, כאן, מיוחד לכבוד גאון נסים גם זכה
 מיסעדה של הקמתה חשבונו, על מימן, כאשר
נווה ז בראון, מיקי למהדרין• כשרה

• • •

אנגלי טמטום
תקציב־הביטחון, קיצוצי על עוד

 (העולם כלומר העליון הנציב נוסח
).21.8 הזה

 קיצצו האנגלים איך הזה הסיפור דיל, ביג
 אחד תותח בלי אפילו ונשארו בתקציב־הביטחון

 לשאול מטחי־כבוד, יריית לשם ונאלצו, לרפואה
עומר. מיסגד של הרמדאן תותח את

 כמה של הקצרה מההיסטוריה ידעתם לא האם
)4 בעמוד (המשך

האוטובוסים
הרקובים

 השלומיאליות על מדהים גילוי עוד
 50 רכשה החכרה ״דך: בקואופרטיב

 מסוגלים שאינם ישנים, אוטובוסים
 אי־שם ונסדקו שנרקבו אחרי לנסוע,

 — לאיראן תורכיה בין
 ■ 6^ יותר תמורתם ושילמה

הגרמני: המיפעל משביקש

ה תשנו״ אנשי
 השנה את שעיצבו האנשים על מיוחדת סקירה

העי מאנדלה, נלסון השחור הלוחם החולפת:
ה־ טביב, לילי הכלה ישראלי, רחמים תונאי

המחזאי זמיר, יצחק מישפטן _____
 איל-הכספים סובול, יהושע
 ■צחק עסקן־הדת אלבין. מיכאל

ועוד. כהנא מאיר הגיזען פרץ,

והשקל אתה
רצחת נקרע בנק

 במיססר לגידול הליכוד ממשלות תרמו כמה
 וכמה המערך, תרם כמה במדינה, העניים
 ביותר: סודי • שבשער? המילחמה תתרום

 .בקשיים שהסתבך השני הבנק
 1 מוכר גניש הקבלן הזדמנות: •

ס̂ בזיל־הזול נכסיו את
טבש כבר 37

הראשו החודשים בחמישה
 ',85 הרחצה עונת של נים

החגים. אחרי מייד שתסתיים

הקיץ סוף לילות
 משוררת, גם היא שמיר אסתר הזמרת
 קצין גם הוא פרידלנדר יהויכין השחקן

ואילי רוזננלום פנינה ומטומטם, קשוח
 ראשם שמעל הקישוט גם הם גורליצקי

׳,יי׳■״־ י* י־יי״ייייי 1׳״י " € ־ ״

 של סיפרו את פסלה הצנזורה
 (נלבשת הטיח בן־אמוץ: ישעיהו
 - הממשלה ובפקידי בשרים

 מחומר־ תוצא התועבה
 רב סיפוק - הלימוד

ותלמידים. מורים אצל

הקידמי: השער כתבת

ך ן ךו ן ו ן ו ךו
 הכסף: הוא זו מישפחה של המרתק הסיפור
 לפני מושבע, כסף אספן דיין, משה כשמת
שו כל את הוריש הוא שנים, ארבע  רכו

שול תוך רתל, לאשתו, דיו. ני ל  יעל הבת י
ה) חמת (בתמונ אז לו השבוע באלמנה, מ  ו

ר למכור התחילה היא ^ בו  בצי
ר את פו המיש* המילחמה סי

ת - פחתית מור כסף. הרבה ת

האחורי: השער כתבת

רמטוונים ושק
 קרן בנותיה, ושתי אלון(בתמונה) איילה

זה איד מבינות אינן פשוט ),14(ונטע )8(
 למוות נורה ותאב, הבעל גדעון, להן. קרה

 ב־ שעבר מטורד על־ידי לביתו, סמור
על להגן בשביל זה ״הג״א ברחוב. מיקרה

 הה־ האשה שאלה ?״ לא אזרחיב,
 בעלה שרוצח כששמעה מומה,

בהג״א. קצין של דרגות נשא

המרחרת רחל
מרווחת:

 — חולה מטר רפי
 שיש סימן לא זה אבל

 הדולב • אייחס לו
 שאולי רפי של רוים

 נאבקת תמיר מרים •
 פרי חני • במישקלה

 בח־ פז ומירי שפיר צביקה • בהריון לא עור
 הרבה באו החתן מצד — תונה

 חותן עירית • ),(במיל אלופים
ביחד. שוב פאר, ויוסי (בתמונה)

השנה מישפטי
הע השנה של החשובים המישפטים 12ב״

 .,אתא', התמוטטות בתי״המישפט את סיקו
 מעשי וערבים, יהודים בין ושינאה פרעות

 הגדולים המישפטינז אך ואונס. מידמה רצח,
ית ולא התקיימו לא באמת
 מיכאל של מישפטיהם קיימו:
 ושל הבנקים מנהלי של אלבין,
0מרדכי. יצחק תת״אלוף הצנחן

ונציה של התליינים
 פסטיבל של הקלעים מאחורי אל הצצה

 של השיקולים מהם בוונציה: הסרטים
 בפרסים, המיסחר מתנהל כיצר השופטים,

 הביתה חוזר ומי ברגע עולמו את קונה מי
 על צחק ואיך במפח״נפש,

איש־ הראשי, השופט כולם
•יונסקו. יוג׳ין האבסורדים

הקבושם: המדורים
 ציטרליי ליידי של מאהבה - מיכתבים

 אישוני־שנהב בעל מצרי ולבלר
עיתונאי. ברווז איגרת־העורך

 מבגדאד קילומטר 17
* רי ש  במאי בחירות - ת

 בניו־יורק ישראליות וקטטות
 רטובה הפרדה - במדינה

 שכזאת ומישפחה
 מיליון בשני וילה - ואתה השקל

 רופאי־השיניים ומחירי דולר
 לידת - אישי יומן

 במצדה ישראלית וחוויה איש־השנה
 קוויאר של גילגולו - זה דגם זה גם

עת לכל ועוגה
הגזרות. מכל חולצות - ראווה חלון

ת הגוונים סו הגיי  ו
 בקופה מרשרשים - ישראל לילות

בחנות ומסיבה בשולחן דגים

19

21

22

28

30

 קל .יותר - אומרים הם מה
34 ליהודיה!״ מאשר לקתולית להפוך

בצרפת. טוב - תשבצופן
36 אותיות) 3( בגרמניה בירה

יין כמה - הווי
36 הממוצע הישראלי שותה

 בתולה בין ההתאמה - הורוסקופ
לשור, לטלה. לדגים

37 ולאריה לסרטן לתאומים
 הזכוכית דלת - אנשים

38 שרון אריק את שהכניעה
 הטלוויזיה מנהל בחירת שיידור

43 וב רגן-גורבצ בפיסגת
 מרק כוס אשכוליות, - המדחלת רחל

44 לשבוע קילו מורידים ליום ותפוח
 רקע על תוספתן פיצוץ הבא העולם

46 ביהודי פרה של זדוני ופיגוע חבלני

ת ת חי נ

מאי שחזר המיסתזרי. המטזס
 בישראל. במפתיע נתגלה ראן.

 משכה האם לבאן? הגיע מדוע
 לישראל המטוס את

 המאגנטית אישיותו
ראש־ממשלת־ה־ של

פרס? שימעון אחדות

״ גול ״לתקוע ת! שב ב
מא של הדתי סבו של הוראת־הקבע היתה

 מרימוביץ, יוסליה הלאומית, הנבחרת מן
 מה במדור מגלה שהוא כפי

על הקרב לרגל אומרים, הם ^
רמת־גן. איצטדיון פתיחת

השטיח איש
 שלרגליהם אנשים על דלוק ויינר אברהם

 שהם סתם לא זה — אדום שטיח לפרוס יש
 משרת הוא לכן לזה. הגיעו
 המלך במלון המלך כיד אותם
 תמיד־תמיד, ואחר־כך, דויד,

בחברתם. להצטלם מבקש גם
0

בלבד חולצה
0

 ושובת־ טובה חולצה כשיש
 לקנות צורך כבר אין עין,

 ההוכחה: שלמה. חליפה
ראווה. חלון במדור ראי

2507 הזה העולם


