
הקידבזי: השער כתבות מיכתבים
שואה־שוא!

(״איוולת״, דמיאניוק מישפט על עוד
).11.3.87 הזה העולם

 לי ואוי מיוצרי לי ״אוי נאמר: כבר זה כטן על
בדב יש לפחות, שלי, ההרגשה מבחינת מייצרי!"

משהו. ספק, ללא זך, נתן רי
 מי יהיה דמיאניוק, בג׳ון הזאת ההתמקדות כל

 חדש, בדף זך כדברי באמת, אולי היא שיהיה,
ה וגימור הדמות המעטת השואה, זכר חילול
זוועה.
תל־אביב כהן, ליאון .״דךאימ ל,אב

 לא המישפט. אחר לעקוב מסוגל אינני עובדה:
בטלוויזיה. ולא ברדיו לא בעיתונים,

 אולי מתלבט. גם שואה, ניצולי של בנם ואני,
 ומצד הקורבנות? מיליוני של לזיכרם להניח צריך
 רק בינתיים, הוא, אם רוצח(אפילו זאת, בכל שני,

 אולי אבל למישפט. להעמיד צריך חשוד) בחזקת
 בבנייני־ נערך הוא שבה בצורה למישפט לא

 הקורבנות בקרובי יותר לפגוע והעלול האומה
רחובות שטיגליץ, חיים במצחם? מאשר

 מהלך את חי, בשידור משדרת, רשות״השידור
אלף. ברשת ורק אך אבל דמיאניוק. מישפט

משוד העולם, לרחבי שידורי־ישראל, אולם.
בית. ברשת ורק ואך קצרים בגלים רים

 שרק הראוי שמן רשות־השידור חושבת האם
לשואה? מודעים יהיו ישראל במדינת

ניו־יורק יערי, אירית

מצחיק לא זה אותי
מוהמשק( למצב אפשרית סיבה על
).18.3.87 הזה העולם עבודה", סר
ש הזה הזוג בול. שמי דניאלה קלעה כרגיל,

 מדווח ואחד ציבורי, טלפון ליד אלנבי, בלב עומד
 תיאור זה חולה, שרעהו השני של העבודה למקום

 הישראלי העובד על מקובלת נורמה של נאמן די
המצוי.

 רוצים כולם שלנו: הבעיות משורשי אחד וכאן
ש כפי נראים אנחנו ולכן לעבוד. ולא ליהנות
נראים. אנחנו
 כאשר האינפלציה, את מסביר גם אולי וזה
 עובדים) שלא עבודה כסף(עבור מדי יותר הרבה
 שאינם מוצרים(שהעובדים, מדי פחות אחרי רודף

מייצרים). אינם לעבוד, מרבים
מצחיק. לא זה אותי

רמת־גן הוכרמן, יעקב

מדי יותר אחת שנה
 הם (״מה הכנסת של הנכון הגיל על

).25.2.87 הזה העולם אומרים",
 מכיוון אך .39 בת היא הכנסת כי כתבתם
 היטב לי ברור הכנסת, נולדה בו ביום שנולדתי

 אחת. בשנה אותנו שהזקנתם
בלבד. 38 בני והכנסת אני

איחוד גיבעת־חיים שחר, שלמה

ירמיהו אמר בה
(״תמרורים״, הדסה של סיסמתה על

).18.3.87 הזה העולם
 תמרורים ממדור מנע היריעה שקוצר נראה
 הולדתה יום על הידיעה במיסגרת להביא, האחרון

 אותה המנחה סיסמתה. את גם הדסה, של 75ה־
 בעברית שזה, בת־עמי, ארוכת דרכה: כל לאורך

לעמי. רפואה פשוטה,
 בענותה להדסה, התבקשה אכן זאת וסיסמה

הנ בשעתו שאל אותן הרלבנטיות, השאלות על י1
 אין רופא אם בגילעד? אין ״הצורי ירמיהו: ביא
בת־עמי?" ארוכת עלתה לא מדוע כי שם?

ירושלים שמיץ, לאה

וזיר הוא המזכיר
חגר״ממשלה. של הנכון תוארו על

 חבר של התואר כי מקובל עברית דוברי בין
למשל, שולץ, ג׳ורג׳ שר. הוא שהיא כל בממשלה

 שתר (למרות ארצות־הברית של שר־החוץ הוא
 מדוע אז מזכיר־המדיגה). הוא באנגלית, ארו,

 את לכנות התיקשורת שעבר בשבוע התעקשה
 שביקר האמריקאי צבא־היבשה שר מארש, ג׳ון -

האמריקאי? הצבא מזכיר בארץ,
הפש תרגומו אבל באנגלית. תוארו שזה נכון

 הזה המזכיר מטעה. רק לעברית זה תואר של טני
 ובדיוק שר הוא שמיניסטר כמו בדיוק שר, הוא
תל־אביב צופני, אלי שי• היא שווזיר כמו

)4 בעמוד (המשך

 אישי. יומן ראה •
— 2586 הזה העולם

ומיאניוק במישפט הכביסה
 איך ההרכב? פסילת את לדרוש הסניגורים החליטו מדוע

 הסניגורים התעקשו מדוע אותם? להרגיז השופטים הצליחו
 מתעניינים הם מדוע טרבלינקה? של המיכבסה על לשאול

 מדוע השואה? קורבנות של בפסיכולוגיה
 הפתעות ואיזה מיואשים מרגישים הם ן

מהכובע? לשלוף מתכוננים הם נוספות ,1

על: דסחוי עקב1

היוו עול הזקן
 יש לדעתו, מדוע, מסביר נימרודי יעקב
 הצמרת איראן: עם קשרים לקיים צויד

מהסוב• פוחדים בולם התמתנה, שם
רפסנ־ והאיית־אללה הקרובים ייטים
©־1־----------------- —

 המרחרח רחר
חת:11מר

(בתצלום) בן־דויד מירי
לא־ גבר עם מתחבאת

• בנתניה במועדון פנוי
 של אביה גיא, משה

 ורדינה של בתה בת־אל,
 מירי עם התחתן ארז,

ירושלים״) של (״הפצצה
 אפי של אחותו אחי,
שקד, אלישבע • אחי

 דמיאניוק"), ג׳ון נגד מיכאל(״המדינה של אשתו
ח • ממנו יותר הצליחה  או

^ £ £  גל, סיגלית את מצא עליזי £
קרופיה. איבדו האמריקאים —

נגד המדינה
מעזה השבר

 איבראהים, נאילה התחננה ימים במשך
 ביטחונית עצירה ,26 בת לבורנטית
 גינקולוג. על־ידי להיבדק עזה, מרצועת

 הרגישה עוברה, לשלום חששה היא
 אל קריאות־הצלה ושיגרה שיטפי־דם

 כשהסכימו למיגרש־הרוסים. מחוץ
^9^ השילטו־ נציגי םוך־־סוך

ת חלשל נו ה ו ת א׳או ם 1( ׳רו 1 מדי. מאוחר היה כבר זה )1

האחורי: השער כתבת

המיסתור׳ השותף
 יזראלוב שלגיוזית בטוחה המישטרה

 המכונית את לדחוף לה שעזר שותף, היה
 במכונית אותה ולמלט האגם לתוך

ה מחפשים לכן מזירת־הרצח. אחרת
 ממש המיסתורי השותף את שוטרים

 בית־ באולם לפנט־הרחוב: מתחת
 המקריחים ,60ה־ בני הגברים המישפט.

 הנוכחים ברישול, והלבושים
תיחקור. עוברים - באולם

ישראל ליבוי!
 או המדינה חשובה לא בלבנון: התחיל גם זה כך

 שאליה המיפלגה רק חשובה הציבורי. האינטרס
 שבתוך המחנה ובעיקר־ — משתייר אחד כל

 נבוך, ל״מחנה שייר החינוך תקציב המיפלגה.
שרוך. ל״מחנה התעשיה תקציב

 מיפי איזה של מחנה לאיזה ש ■ ש
קליגולה? של הסוס שייך לגת

והשקל אתה
 אל־על, את למכור כדאי לא חרות לעסקני מדוע
 קי־ אפרים בהימורים, התרושש בוכוואלד אריה
 שווייצית אזרחות לקבלת וממתין נכס מוכר שון

 של במניות מאמינים ובאמריקה
9 ול־ למחלות־לב לסרטן, תרופות
הורמונים, של המיוחדות בעיות

שחווה! אוץ זעקי
 מדרום־ שגורש הישראלי העיתונאי סגיר, דן

 דוקטוראט, עבודת עליה והכותב אפריקה
 היהודית הקהילה על שם, עבודתו על מספר

 הא־ ארץ עם ישראל של יחסיה לע קום,במ
להזד־ הסיבות ועל פרטהייד

הדפו־ השחורים עם הותו
עדות־המיזרח!־) בן קים(״אני

ריקבון מגוב
 כמו חרות רוחשת הוועידה לקראת
 מתווכחים, נואמים, מתכנסים, כוורת:

 ביטירת נגמר כינוס כל מתקוטטים.
 שיר־בית״ר(״מגוב מילות את התיקווה.

 אין רפש״) הוא שקט כי ועפר... ריקבון
 מעטים רק כי שם, שירים

מלכה, גסטון אותן. יודעים
מחנה. ההליך אגב, דרך

שעה הלפיד
ה פורש לפיד (״טומי״) יוסף פלג מי  מה

שה ם. החד  שלומיאלים,״ -היינו שהקי
א א שנה לפני מודה. הו ת דיבר הו  קצ

ם אחרת. תיי שיטה למד בינ הפו שה
ת טי ה לי ב טי ם מי  הגדו־ ע

ם, לים קי תי הוו ת ו מס 9 רו  ש §9
ת ם א טני ק ם. ה שי והחד

ף ש ד ד ח
ותאחד חשנו הונחו

י י ז ה ז נ ו ז
 בדליקה למוות, הוריה שני נשרפו 12 בגיל

א 14 בגיל תנור־חימום. בגלל שפרצה  הי
 היו ,21 בגיל היום, ועד מאז לזנות. ירדה

 יהודים סרסורים, כמה לה
 מה־ שלה הווידוי וערבים. ^9 9

מזעזע. חברתי מיסמך ווה

הקבועים: המדורים
3 מוחץ ברוב אבן - מכתבים

 4 קוראים שופטים - העורך איגרת
8 מיזרחיות תנועות - במדינה
ף קי ש 10 המדינה את קינטרו - ת

11 ישראל ליבנע - הנדון
 12 פורש מזכ״ל עם - נפש חשבון

 13 הלנה של המת שותפה - והשקל אתה
 15 נימרודי יעקב של - אחרת דיעה
17 בתל־נוף חילזון - אישי יומן
19 החוף על לווייתן - מזה חוץ

20 ציץ הוציא - תשבץ

אזלו הכרטיסים
 לכל ברז לשים הצליחו האיטלקיים האוהדים

 בחו״ל: משחקיה לכל הנוסעים משוגעי־מכבי,
 לקנות והצליחו לשווייץ הגבול את עברו הם

 הדר״ למישחק כרטיסים 7500
9 לישראלים הבא. בשבוע מאתי 9 * 

מקומות. 2500 רק נותרו —

21 מצחיק דבר זה גברים - זה וגם זה
22 חוליתז זה איפה ־ אניטים
24 הצנזורה בשיבחי - קולנוע
25 סגיר דן עם - השבוע ראיון

 שיף, זאב - אומרים הם מה
 דליה שחל, משה גיבלי. בנימין
28 יריב ושעיה אס דויד אילת.

30 ברנר ציפורה - חדש דך
32 70 בת דיין - תמרורים
33 טלה מיבחן - הורוסקופ

34 העולם כל על - מרחלת רחל
35 נשמע מה - שידור

42 דוביד הדחת בדיטת- חור

ומשו אנגלי משורר
 נפגשים ישראלי רר

 משודרים בפסטיבל
 מה על בינלאומי.

בש מדברים הם
 דויד הפנאי! עות

ספג״ תזטיבן אבידן
 על מסכימים: דר

חתי דיסקוטקים,
ה ומילחמת כות

 על פוקלנד. כאיי הבריטית ממלכה
 פחות הרבה הם לזה, שמעבר מה

 גם ואולי תמימי-דעים,
)7  בין עימות תמימים. פחות 9^1

. ס למיסטי - א׳ מיסטר

דל ב1ל1ק1ס
.. .... .......... עו ונוירו <11 3 1 1 רוי״ו

הארנונה". ״בגלל למה? שבתל־אביב. סוקולוב"
 רבי יפהפה, ״בניין שם? יקום מה

 לא ״עוד קומות? כמה קומות."
נהדר.״ יהיה אבל — החלטנו


