
האומה(המשך) מצב
 (העולם טובה לשאלה טובה תשובה

).9.7.86 הזה
 כאב את הכואב חיים, לקורא תשובה לי יש

למעלה. שהולך מה נוכח האומה,
יהיה? מה היתה: שלו השאלה

טוב! יהיה שלי: והתשובה
 המאמין, כיהורי, רק לא יודע? אני ומניין

כאדם. כל, קודם אלא, טוב, שיהיה בריאתו, מטבע
 מפואר בגן ביקור בעת פעם, ראיתי כך כי

 מצבת־זיכרון על השווייצית, ז׳נווה במרכז
 הנצחיות המילים ואלה קאלווין. ג׳ון למתקן־הדת

 החושך ״אחרי מצבה: אותה של באבן החרותות
הרצליה אם, זכריה האור!״ בא

חארא־קירי לא רק
 שרי של האחריות אי־נטילת על

 הזה (העולם למחדליהם הממשלה
9.7.86.(

 חלילה אם אבנרי. אורי הגה רעיון־נפל איזה
 מבצעים זאת, לעשות שצריכים השרים, כל היו

 רק רגל פושטת המדינה היתה הרי חארא־קירי,
הממלכתיות! ההלוויות הוצאות מכיסוי

ושייעל־ ,בחיים בשקט, אבל הבימה, מן שירדו
לאילת. מטולה בין אי־שם להם מו

תל-אביב ברש, דבורה

להתחשב נא
המו למראה ותיק קורא תגובת
'86 למלבת־המים הסופיות עמדות
ואילך). 2.7.86 הזה (העולם

 איזה הזה, העולם של מאוד ותיק קורא אני
גילי. את לנחש קל זה לפי בערך. שנים 35

 לי היו מלכת־המים מבחירת שחדלתם מאז
 את שבוע כל לקרוא ויכולתי שקט של שנים כמה

 ולתדהמתי להשכלתי להנאתי, הזה העולם
 בכל מספקים שאתם הרבים הגילויים (עקב

השטחים).
 כשאני שבוע, וכל העסק את חידשתם עכשיו

 המתחרות האלה, המשגעות הצעירות את רואה
 הדופק לי, יוצאות העיניים מלכת־המים, כתר על

לי... עולה
בבקשה. בי, תתחשבו בקיצור,

רמת־גן מוסק, יעקב

 נובחים הכלבים
באה רא והשינה
מלובביץ' הרבי של התנגדותו על

 את לדעתו, המונעים, כלבים, לריבוי
).9.7.86 הזה (העולם המשיח ביאת

 מחזק אני אבל בתשובה, לחזור מתכונן לא אני
 שימעטו הלוואי מלובביץ׳: הרבי של ידו את

כלבים. בעיקר הארץ. מן וכלבים חתולים
 ביאת את מונעים שהם במיוחד לי שאיכפת לא

 האחרון: תשקיף במדור (ככותרת המשיח
 לי איכפת עובר!"). לא והמשיח נובחים, ״הכלבים

 מגוריי, ובשכונת בביתי הכלבים שהם, מאוד
שלי. הלילית השינה ביאת את קבע, דרך מונעים,

 — למישכב המשורר, כדיברי אני, עולה אך
 השכנות הדירות מכל בעוז פורץ הכלבי וההב־הב

ער... ואני נובחים הם כלבים. מחזיקים בהן
תל־אביב זלצר, עודד

מייגהטן
בוכמן, יוסלה של החיים חוכמת על

 מיזרקת־אגם את שתרם האיש
 (העולם בתל־אביב דיזצגוף לכיכר

).9.7.86 הזה
 האחרון ברגע שברח הזה, הבוכמן חכם, דווקא

 את עשה ושם בפרנקפורט ונשאר הרכבת מן
 המיליונים את עושה היה איפה שלו. המיליונים

 באמריקה או בגרמניה רק זה בארץ? האלה
כזה. כסף לעשות שאפשר
 לפרנקפורט הגרמנים קוראים לחינם ולא
 לקירבה רמז מיינהטן, מיין) הנהר גדות (שעל

הניו־יורקית. למנהטן הממונית
רמת־גן דנאי, בלה

הרריים הירהנרים
 העולם בכותרות סאלונית לשון על

)9.7.86 הזה (העולם הזה
 הענייני המונח את הפך אבנרי שאורי מאחר

 הכתרת על בדיווחו בכותרת־מישנה — לישבן
 סאלוני, למונח — בתחת״) ולדהיים(״חור קורט
ה5העי )4 בעמוד (המשך ״50ה1ם

 1רצית ״דא
לישראל לבוא

(ב בסיוני נמאה
 של אשתו תצלום),

המצ מיופה-הכוח
 על מספרת רי,

ב החולה אמה
 אין אותה סוריה,

לבקר, יכולה היא
 לפני היסוסיה, על

 לבוא שנים, חמש
 ההכנות ועל לישראל,

 לחגיגות עורכת שהיא
המצרית. המהפכה יום

הקידמי: השער כתבת

הבומראנג
 השבוע הוביל הוא ברוטציה. רוצה פרס
 הליכוד בממשלה. למפלה מיפלגתו את

 שמיר החלה. הספירה־לאחור כמנצח. יצא
 לא שימחתו אבל ראש־הממשלה. יהיה

 לבומראנג. דומה הפרשה ימים. תאריך
 האנשים ראשי אל תחזור והיא
 להשליך השבוע שניסו —^

לערימת־ הזאת הפרשה את
ההיסטוריה. של הזבל

ש ,,כך ₪ 
ר אחכם שרפתי

 מאיר של בכנופיית״כך מרכזי פעיל
 בית את לשרוף ״נשלחתי מגלה: כהנא
 כהנא - הזה העולם מערכת ואת הגפן
 הראש לשומרי - מוג־לב מטורף הוא
 הפעילים - חשמליות אלות יש שלו

לחו דולר 300 מקבלים
ס '

המרחרח רחר

—

 מיש־ הזצאות את לממן
 צבי־ • חווה של פטה
1? ■ג התעלף כמעט סמי קה 0(1 

5.)■ 1| פרי, חני כשאשתו,
ימלה לו סיפרה  -—-שהש

 המרתקות הנשים שתי • דולר 3000 שווה שלה
 משה • גברים בעבר היו באחרונה שכיכבו

 את עזבגם אחרונות, מידיעות התפטר ורדי
הגרפי את וגם יודקובסקי דוב של מזכירתו

 הדיס־ חתונת • יעל לאשתו וחזר — קאית
 יענקלה של סיפורם • לבן שכולה קונטאים,

 מגיעים הנמוכים וסטהיימר: ורות ־סירהבן
 יעקב מתנת • לגדולות

 השבוע, בן לנכדו נמרודי 9* 1|1
הילר. של המאושרים ולהוריו

והפוזל הרזה
 וסילבסטר רזה. הוא אגר נ מיק

 דאסטין - פוזל הוא סטאלונה
 ממושקף אלן וודי נמוך. הוא הופמן

 מלא ברטון ריצ׳רד - ומכוער
 ושמן: קצר היה ונפוליון צלקות.

 אלה מיגרעות האם
8*1 הצלתו־ על השפיעו 1 

האהבה? בשטח תיהם

הקבוע*□: המדורים
 3 האור בא החושך אחרי - מיכתבים

4 1961 מודעי. יצחק - איגרת־יהעדרך
5 קש של ספרדים - תשקי{!
6 מיפו המיסתורי -האיש במדינה

11 ופרשותיו ישראל רקב - הנדון
 של נערת־החלומות - אניטים

12 וירשובסקי ח״כ
 נכון לא .זה - אומרים הם מה

16 ערבים׳־ זוללי הם שהפרנקים
21 פרויליין של סופה - אישי יומן

סטה - ישראל לילות  של הסיי
22 הזהב עגל

לחתולים אוכל - זה וגם זה גם

האחורי: השער כתבת

 מצא ■וסלה
לגילה תחליף

מצא בוכמן יוסלה היהודי־גרמני המיליונר
מסכים הוא .22 בת נה, ג בשם חדשה, כלה

* ......................... . *־׳---------- ־ ־ €״

סנוניות
חי1י1ב ־ ת1ו

 המיזרח עדות בני של גדולה מישלחת הופעת
 דד עב השלום למען בווינה, בוועידה מישראל

 התרגשות עוררה פלסטיניס, ^9^
' בערבית. כשדיברו ביהוד — £ 1•

שלום. עושים המרחב ילידי

היסטורית גניחה
עם שערך בראיון נזכר בן־עזר אהוד הסופר

וב הישוב בתולדות דנו כיצד בן־גוריון, דויד
מיי התרומם לפתע ואיך פתח־תיקווה, יסוד

'€

חנה
והסוכן
הסמוי

 ספר שחיבר הפרקליט
הופ סמוי״ ,.סוכן בשם

 שהביאה (בתצלום), אורדן חנה על־ידי תע
הנוכחי, בעלה את שלו למסיבה

הנוב־ וחברתו הקודם בעלה
שלה. הקודם הבעל של חית

24 שומרי־מסורת
27 הביטחון מערכת יעיל - תמרורים

30 היד להם שתרעד - חדש דן?
33 לגנבים עוזר מרקורי - הורוסקופ

 ציבעוני טיוח עדתי. תיעוב - קולנוע
34 בדיונית ונוסטלגיה

35 צה״ל בגלי ארוטיקה שידור
35 מאוד חרדית מיכבסה - הווי

 אשת עם - נפש דדטבון
36 מצרי דיפלומט

38 מיוחד גנב - הילד הבל
 יעקב של הבתים - המרחלת רחל

40 יערי חווה של והבית נמרודי
42 אותיות) 3(חתיכה - תשבץ

י ס י ־ ד ־ ו נ ע ו ר
האיש על ..הגנה של חסודה סיסמה תוך

 על מילחמה ישראל ממשלת הכריזה הקטן",
©י

מדי אחכה שואה
 להקרנת באו לא ח״כים 100 אבל מרגש, היה זה

 שהתלוננו היו שבאו. אותם בין שואה. הסרט
 הציעו ואף הרב, האורך על

לקצץ. אפשר איפה לבימאי
באמת. התרגשו נבחרים שני רק

ר ה עו צ  רו
ע י ג ה ק ר חו ר

ומיפלגתיות, ביטחוניות פרשות סערו בארץ
אך רגשה. המערך וסיעת הסתבך, פרס שימעון
בכדורגל חזה ברעם, עוזי העבודה, מזכ״ל

 זוטות על זמנו להשחית נוהג הוא אין במכסיקו.
'€

 היא (בתצלום) 18ה־ בת ברגר אתי
 בתחרות הסופיות המועמדות בין

הפ־ ,לצידה היוקרתית.
הר־ גלית נחמה. ויוי עם:
שאלתיאל. וליאת שקו


