
מכחכים
לעשות עת

 מן גזירה שאינם תסריטי־זוועה על
השמיים
 על אימים המהלך האימתני, תסריט־הזוועה

 או במוקדם עלינו, נגזר כאילו השפוי, הציבור
 פאשיסטי־גיזעני, מישטר תחת לחיות במאוחר, *

להתגשם. חייב אינו כהנא, כמו אנשים באיוש
 ואינו משמיים גזירה אינו פאשיסטי שילטון

 בביתו ספון שיושב מי עלינו. נחרץ שכבר גורל
 לא מועיל אינו הנורא, ולקץ הרע לסוף ומחכה

— ובעיקר ישראל לאזרחי לא ישראל, למדינת
עצמו. לו לא

 יש — כזה למצב מלהגיע להימנע וכדי
בגיזענות. להיאבק זה לעשות, היום, לעשות.

ביאליק קריית רביד, טל

ש ^ בגז מתחיל קטן רא
.1986 ינואר האומה, מצב על

 הציונות, בשם הקרקעות, גזל ...
 המדינות! זאת פיקטיוויים, יישובים

 בחוץ, כוכבים יבש, ליל־חורף
בקיבוץ! איידס בעיר, איידס

 חמים, מחירים בפריזר, אינפלאציה ....
 אחים! שינאת פורחת, האהבה

 קטן״ ״ראש תיסמונת
 הגן! מגיל כבר מתחילה
בשחור, דתיים בתשובה, ...חוזרים

 ת׳אורי בקצה רואה מי
 סופר־סטאר, רמאי כל מלך, ממזר כל

מחר? על חושב מי היום, לזלול
כרמל עין קידדון, כרמל

המדינה למועצת אבנרי
השני הבית של חברים־בכוח על

).8.1.86 הזה (העולם
 כי להציע, הזה העולם עורך ראה מה תמהני

 ממיגזר העל־כנסתית, מועצת־המדינה חברי
 או שלוש שסיימו כאלה רק יהיו לשעבר, הח״כים

 הליברלי תמיר יוסף (כמו תקופות־כהונה ארבע
המפד״לי). ורהפטיג וזרח

 כדי צניעות, מטעמי זאת עשה הוא האם
 איננו זיכרוני אם הכלל? מן עצמו את להוציא
 תקופות- שתי רק אבנרי אורי סיים אותי, מטעה
רשימתו). חבר עם רוטציה ערר וחצי(עת כהונה

 למועצת־ לתרום שיכול מישהו יש אם אבל
אבנרי. אורי ספק, ללא זה, הרי המדינה

רמתן־גן שפר, יוסף

ושר־החזץ הנחתום
 (העולם בגלאי־השקר השימוש על

).8.1.86 הזה
עיסתו. על מעיד הנחתום אין כי ידוע כל קודם

לגלאי־שקר מכון לו שיש מאדם מצפים אתם מה
אמין? איננו שהגלאי שיאמר —

 המשונה וההצעה טמיר לאברשה בקשר אבל
 השקר), גלאי ר במכונת־האמת להיבדק לשולחו
 של אמינותו או אי־אמינותו כלל איננה הבעיה

להתווכח). בהחלט, אפשר, זה הגלאי(ועל -
 את ששירת אדם טמיר. של כבודו היא הבעיה

דעתו(בצעירותו על שעמד היום מן כמעט ארצו
 במילחמת־העצמאות; גוש־עציון מפקד —

 מנכ״ל — ועכשיו בצה״ל; אלוף — בבחרותו
לו מייחסים פיתאום ראש־הממשלה), מישרד

דיברי־שקר? 3
 כמה לפני להורות, ביקש רגן הנשיא כאשר
 של בבדיקה בכירים פקידים להעביר שבועות,

 חד שולץ, ג׳ורג׳ שר־החוץ, הודיע גלאי־שקר,
 מפקידיי או ממני, זאת שידרשו ביום וחלק:

 שאיננו מימשל המימשל. מן אתפטר הבכירים,
בו. לשרת רוצה אינני בכיריו, את מכבד
שעות. 48 תוך הרעיון מן נסוג רגן

תל־אביב גולדין, יוסף

לוגי לא אסטרולוגי,
 הרצל של האסטרולוגית המפה על

).8.1.86 הזה (העולם ליפשיץ
 איר אבל ולמזלות לכוכבים הכבוד כל עם

 הטובים החודשים כי לקבוע אסטרולוג יכול
 גם יהיו פרס שימעון של ונובמבר) (אפריל

ולהיפך? — שמיר יצחק של הטובים החודשים
 זאת אבל אסטרולוגית, קביעה זאת אולי
 טוב שחודש בטוחה אני לוגית. קביעה לא בוודאי

השני. של טוב חודש איננו האחד של
פתח־תיקווה ברקוביץ, חנד!

ביטוח
שווה
זהב
המנוח ארליך שימחה כשהריח

ממס־ההכנסה. שילגני אליעזר את
רישיז! סדירה: מתנת לו העניק

חברת־ביטוח. לניהול
ב־ אותו מכר שילוגי
דולארים. אלמי הרבה

 והחברים החבהת
רוינסוו יעקב של

 החברות אולם מת, לוינטון יעקב
 פועלות. עדיין שהקים המיסתוריות

 בפרשה מעורבותם על מדהימים גילויים
 מפורסם קבלן - אגשי־קש שני של

רשימה לראשונה: ביותר. בכיר ופרקליט

הקדמי: השער כתבת

 עדת־ראייה
דורסת? או

 דרסה האם בתדהמה: המדינה את שהיכה המעצר
 אלף 50 בגלל התיירת, את (בתצלום) יערי חווה

 היא כיצד ראתה שרק או דולר,
 השתיק מדוע ושתקה: - נדרסת
 הניח ולא הסניגור את אהוד, בעלה,

איש״המישטרה: את לחקור לו

תבת האחורי: השער כ

לדוגמנית נצצה
 ברמת־גן שהתפוצץ הקטן מיטען־החבלה

 היפהפיה. הדוגמנית של ביתה ליד הונח
 עדיה את להפחיד ניסה מישהו האם

 הם מי (בתצלום)? מאירצ׳ק ^
 השלם אנשי - המפוצצים

תחנות? מציתי או התחתון

המרחרת רחר
מרתחת:

 (בתצלום) כפיר יפה
 חסיל־ את לחגוג הוזמנה
 יאכטה גבי על ווסטר

 • סעודי מיליארדר של
משתל אינם הגרמנים

 האהבה חיי על טים
 בתל־ לופטהנזה בסניף
 ישראלה • אביב

ל מחכה עדיין שטיל
 אלבין גליה • חתונה
 הגשימה מארש שרונה
 ארזי •אפי ישן חלום

 עם להתפייס החליט
 העובר אבי מי • דינה

בן־ישראל? אפי של

ישראל ערמו לא
 הארץ נשות את להכות מבטיח הוא

 מעצב עלמני, אלי ובמסרק. בגילי בתדהמה,
 שהצליח הישראלי השיער

 את לנטוש החליט בניו־יורק,
<£>המולרת. לטובת הדולארים

בטאבה רוטציה
 מבין איש עניינה לא אילת ליד פיסת־החוף

עמדו את הפוליטיקאים.
 יחסם לפי קבעו הם תיהם
 רוצים לגמרי: אחר לעניין

ס! רוטציהז רוצים לא או

 המיס על בונה
וקובסאות־אוו־ו

 קופסות- כומר, של לבירכתו שזכו ברז מי
 מאדמת ושקיות אוויר המכילות שימורים

 סחורות הם ארץ־הקודש
*  - צליינים בידי הנחסכות 0*1•

מישרד־התיירות. בהמלצת

הביתה! שחורים
 נוסעים תישעה אחד בנמל הסתננו סיצד

אוניית• של לסיפונה סמויים
 הפעם גם .מורך? השערוריה

 הפעם אך — שחורים היו הם
לכרישים. אותם השליכו לא *

איזה
מיו

מדור
בענ חדש מדור

 חלומות מין. ייני
 ה־ בעלת והזיות.

(בתצלום). מדור
___________ה־ הנסיון בעלת
 בפיתרון עצתה את מציעה עשיר.
 .,יש ומכריזה: בעיות

ד לכולם בלב מקום לי

ןציה71ב1הפר
 חיפשו וחבריהם שילנסקי דב כחן, גאולה

 אותה מצאו הם - מחיר בכל פרובוקציה
 עליהם אסר הר־הבית משומרי כשמישהו

 סיור תת־קרקעי. למיבנה מצלמה להכניס
עו בתבערה להסתיים היה שעלול אלים,

 מעשה - למית
 חסר איוולת

אחריות. כל

הז״ו שתיקת
 ששוחרר חלצל, אמנון הד״ר מסרב מדוע

€־־־'־־................ ..........

ואנזא לאבא
 מציע אתכם!״ ללמד שלכם לילדים ״תנו

 של העיסוק כי הגורס יותם, אחי הפסיכולוג
 את הורם ילדיהם של הבית בשיעורי ההורים
 משכנע שיטתו, את מסביר הוא בבית. היחסים

 חיי את למרר אסור מדוע
י להישאר החליט וכיצד הילדים ■

ילדים. הולדת על ולוותר רווק

מגונה רופא
עד הצעירה של המלא סיפורה

הקנועים: המדזרים
3 בגן מתחיל קטן ראש - מיכתבים

הפוסל. כל איגרת־העורך
4 פוסל במומו
5 למכסיקו גינדי האחים - תשקיף
6 מאוד ערמומי בדווי - במדינה

 גם זקוקים אתם ״האם - הנדון
 11 מוסלמיסז״ מיליון 800 עם למילחמה

 מסתתרת ציפור־שיר איזו - אנשים
12 הרגליים בין
17 ביפו זקן אחד סוס - אישי יומן
 בגדה ״אשה - אומרים הם מה

 באשה זכויותיה את והפסידה
18 נשואה!״

 21 מותר אחד לכל לא - זה וגם זה גם
 בכל המבלה עיר - ישראל לילות

22 היממה שעות
27 והמין הסכין הפרקליט, - קולנוע
28 רבת־משמעות קריצה - שידוד
 מנהל יותם. אחי עם - ראיון

29 להורים בית־הספר
32 אותיות) 2(מת לא .18 - תשבצופן
 הקובעים המיספריס - הורוסקופ

33 המאמינים גורלות את
 בוכבת־קולנוע - המרחלת רחל

40 בינוני בגודל חנות־תכשיטים ועליה
42 הזול הקפה מיבחן - הבא העולם

מרמת־ שיניים רופא כי התלוננה
 מע־ בגופה עשה גן

 ואיים בכוח מגונה שה
דמה. את למצוץ גם

 * בבתי־החולים בתורים מחסור מסתמן
 פרטים לידיו שהגיעו מתמטיקאי נעצר

 אל־ מישוואות פותרים כיצד דעי דיים:סו
 טלברח מיבצע * גבראיות
 טלתרום תורמי לאיתור
מיסתורי. באופן שנעלמו

2524 הזה העולם


