
מיכתבים
,הרביע הקול

נפסו. עיזאת של זיכויו על
 הלא הקבלה, לומרי של סיפרם הזוהר, בספר

 הולכים קולות ״שלושה כתוב: חכמת־הנסתר, היא
 — לעולם אוברים ואינם סופו, וער העולם מסוף
 בהיוולרו התינוק קול עורו, המשיל הנחש קול

מיתתו!" בשעת הארם וקול
 אלה, קולות לשלושה להוסיף אפשר לרעתי,

 של קולו רביעי: קול ,1987 במאי 24ה־ מן החל
 כבית״ בשבתו בירושלים, העליון בית־המישפט

צרק. והעושה מישפט החורץ לצרק גבוה הין
ירושלים שטרן, אהרון

אחרת זה הייקים אצל
הקט אירגוני־עולים(״רוסיה על עוד
 29.4.87 הזה העולם בישראל", נה

ואילך).
 פשוטה: (בעברית ייקים של השני הדור כבן
 בהקשר לפחות לומר, חייב אני גרמניה). יוצאי

הו שאצל אירגוני־עולים, בין הפילוג של לנושא
אחרת. היה וה רינו

 הם ,1933 בשנת ארצה, עלו הם כאשר אומנם,
 הע־ החלה וכאשר גרמניה עולי אירגון את יסדו
 עולי אירגון נוסד )1938(ב־ מאוסטריה ליה

 למסקנה כולם הגיעו מהרה עד אבל אוסטריה,
 14 על ואתיופיה, ברית־המועצות לעולי (בניגוד

 והם משובח זה הרי הממעיט כל כי אירגוניהם)
 מרכז־אירופה, עולי אירגון את אירגון־גג. יסדו
 עולי אירגון את רק לא בלע טועה אינני שאם

 את גס אלא אוסטריה, עולי אירגון ואת גרמניה
צ׳כוסלובקיה. עולי אירגון

חיפה גוטסמן, חיים

מקסים של התקדים
 סגנו אשת עם הרוקד עיריה ראש על

 הזה העולם ישראל", (״לילות
20,5.87.(

 ״אני ועדה: עם קבל עצמי, על בזה מכריז אני
 מחנה אלא לוי. דויד מחנה לא לוי!" מחנה איש

 גבר אבל השר. של אחיו אומנם שהוא לוי, מקסים
עצמו. בזכות לעניין
 בגליינו. הזה העולם אותו הציג כך הלא
 רוח גילה לוד, עיריית ראש לוי. מקסים האחרון:

 נכרו הולדת לריקוד(במסיבת והזמין ספורטיבית
 שמואל הרמלאי ובעל־הקרקעות הקבלן של

סגנו. של אשתו את חוגי)
 המסיבות שבאחת סיכוי יש זה תקדים לפי

 לריקוד שמיר יצחק יזמין בירושלים הקרובות
תל־אביב אלמוג, שימעון פרס• סוניה את

הפרטי והשם אתה
כלכלה אישי של שגויים שמות על

 הזה העולם והשקל", (״אתה
20.5.87.(

 הוא אדם של שמו כי לביב מיגאל נעלם האם
האמרי המרכזי הבנק נגיד לו חטאו מה כבודו?

 שמות להם שהעניק ישראלי, ואיש־עסקים קאי
הוריהם? להם העניקו שלא פרטיים
ה בתוארו או, האמריקאי, המרכזי הבנק נגיד
העתודה(הכס של מועצת־המנהלים יו״ר אנגלי.

 פאול אלא וולקאר, ג׳ון איננו הפדראלית, פית)
 התל־אבי־ מגרית קבוצת מבעלי ואחד וולקאר

 לו שניתן שם צור. גבע אלא צור, גרא איננו בית
 צבי אביו, על־ידי מאוד מיוחדת סיבה מתוך
 עליה החטיבה גבעתי, מלשון גבע צור: (צ׳רה)

מילחמת־העצמאות. בתום צור אבא פקד
תל-אביב שפר, מלכה

• • •
ירושלמית ברכה

הזה. העולם ליובל עוד
 מכתביי את שפירסמתם לכך זכיתי רבות שנים
 לשון. בענייני כתבתי כלל בדרך הזה. בהעולם

 כגון שלי, שייחודי־כתיב להיווכח שמח ואני
 ספריי. בניי, צורכיהם. (מאוד, ויוה ואו מילוי

 השפיעו סירטוט), שין(תפס, ולא סמך תמונותיי,
 על גם ואולי נוהגיכם, על יודעים ובלא ביודעים

וקוראיכם. קוראותיכם נוהגי
 מרודזיה שנה עשרים לפני שעלתה רעייתי.

נאמ קוראים ואני החיילת בתי זימבבווי), (עכשיו
 ליובלכם, לכם, ומאחלים הזה העולם של נים
עוז. ויתר שאת יתר

ירושלים סיוון, ראובן ד״ר
• • •

כזה מקום יש
ב־ (״מטוס איזי הלונג מולדת על

)4 בעמוד (המשך 2596 הזה העולם

החושך מנגנון
 היה יכול זה בברית-המועצות, לקורת היה יכול זה

 בד־ לקרות־ היה יכול זה כצ׳ילה, לקרות
 האם בישראל. גם קורה זה אבל רום*אפריקה.

 להשלים מוכן בארץ הציכור
פולי־ מישטרה של קיומה עם

ומענה? רוצחת ברוטאלית, טית

שלום יעזאת,
 עוול. לא על שהורשע הקצין אל: גלוי. מיכתב
 את בשרם על שעברו אסירים פרקליטת מאת:

 — מזל לך היה מסויים במובן השב־כ. חקירות
 לא בגולגלתך, חור פערו לא אותך חנקו לא

 כיבו לא חשמל, בך הזרימו
כעת אבל — סיגריות עליך ■

מדובר. מה על מושג לך יש

עכשיו טעו
 היא כיצד יודעים בגולני הנוער: לבני חדש מדור

 • לאופנוע ביטוח עולה כמה • בתולה נשארה
 באווי דייוויד • מספר כהן יזהר • לנפנף זה מה

•אותי תאכזבו אל :מבקש  למי !
 מרוע לדעת רוצה זאת שבכל ^ §)4|

מתחתן. אינו טופז דודו הבדרן

משוגעת

מוחה
חוד תישעה במשך

 הזמרת אושפזה שים
 בניגוד — פסיכיאטרי בבית־חולים מנהריה
 היתה האם משופט. צו־אישפוז וללא לרצונה,

 נוראה נקמה או מזעזעת ביורוקרטית טעות זו
 אילנה באזרחית המישטרה של

0 ■ 4  עיייי׳ררד־־ הרשקו(בתצלום). 2
שוטר? שהוא שלה. שכן עם

במושב? טחו
 חבר של האישי הנשק את החרימה המישטרה

 לחסל עומד שהוא טענו השכנים כי המושב,
 שהם טוען רם־און ממושב סורפין מנחם אותם.

והח־ ,הצלחתו בגלל בו מקנאים
■  עליו ולהטיל אותו להרוס ליטו 4| 1^

תרנגולי־הודו. בגלל הכל אימה.

הקידמי: השער כתבת
ל,/ £ > ;7£ ־

גוגה רה
 אותה מצא בעלה, מוריס,
 בחלוק־תחרה לבושה

הטלוויזיה, מול ירוק,
רוח־חיים. ללא כשהיא

 הזה להעולם סיפר הוא
אש של ומותה חייה על
אשת־ רג׳ואן, גוגה תו

 ובעלת העליזה החברה
אפי נחה שלא העסקים,

 שבוע שנותיה. 57ב־ לרגע לו
״עש המנוחה חיברה מותה לפני

התקף־לב." לקבל איך כללים רה

האמיתי! האיום איוואו
 תאי בפתח שעמד גרמני שוטר היה הוא ״איוואך, אותו כינו

 גון של הסניגורים נשים. שדי וכרת בטרברינקה הגאזים
 הוא ביליץ. אלפרד בשם אחד האיש. כי טוענים דמיאניוק

 הארכיון מיסמכים. גם להם יש האיוס״ו ״איוואן
י מ ו א ל ה ^ •  עוד לספק עומד בארצות־הברית המרכזי ■

בנייני־האומה. בתיאטרון המתנהל במישפט הפתעות

האחורי: השער כתבת

אייוסר חורה ,.ה־ת
 אחות שמעה איידס!״ חולה אני ״שלום.

 לבדוק סירבה היא - ונרתעה קופת־החולים
 בבית־ מרחוק. עימו ושוחחה הפונה את

 לשמור עליו כי המנהל הכריז הדתי הספר
 החולה אם ,,ביתור הנערות. כבוד על

הסוציא־ בלישכה יפה.״ הוא
ב רק בו. לטפל סירבו לית

לא הלאומי ביטוח
רק

נבהלו.

אש :זהירות
האח בשנה למדות ונחנקו נשרפו בני־אדם 18

 עצמה בתל־אביב השנה? יישרפו כמה רונה.
 עלולים רגע שבכל מיגדלי־מגורים, 1000 יש

. ^  מה לוהטים. למיגדלים להפוך ^9.
§  איך האש? במכבי עושים ^ £1

המיגדלים? דיירי יתגוננו

הגוויות תורמי

קמב□לאוד
 דוח לניסוח בלבד ימים שלושה הוקצבו מרוע

 הח״כים בילו כיצד רב? כה זמן שחקרה ועדת־אבן,
המישטר־ במחנה לילותיהם את

 יוסף את משיגים איך הסגור? תי 4| ■ 1 ■
לבראזיל? גוביינא בשיחת בורג

1פל״בו

 סובלים שם האיברים, השתלת בתחום כמו שלא
 מוכנים תורמים, ממיעוט והחולים הרופאים

 לחי- כדי בעיקר למדע, גופתם את לתרום רבים
 משפילים דתיים מטקסים מלט

זאת? עושים איך מותם. אחרי £ ■2 ^
הדיסקציה? בחדר מתרחש מה

 והרוויח טלפון שיחות חמש סופר דויד ניהל איך
 של איש־הקש להיות מוכן מי דולר? אלף 265

 המופיע הדתי, איש־העסקים
 מכר מדוע יפהפיות? בחברת
מיליון? 1.2ב־ ביתו את וסקביץ

חדש דף
לשכוח וגם לזכור

בע ,ידידי׳ על ישראל, אלמנת שטיינברג, ליזה
 ממנו, התעלמו להשכיחו, הכל עשו ״הרי לה:

 ,שיבח׳ באמת כיצד • הקרובים.״ ידידיו אפילו
 אמר ומה פוגל, דויד את ברנר
יוצ־ על שלונסקי? אברהם עליו
שנזכרו. ומבקרים שנשכחו רים

 בסמי, רגעח
במומו לגעת

 את מלתת 13 ואפילו 14 ,16 בנות ,20 בת
 להם מעניקות מישחקיהם, בכל ביודר שחקני
 ומתווכחות חרסינה, בובות מצתירים. לבבות

 הכי ומי בפנים יפה הכי מי מדליק, הכי ״מי
 הרא- בפעם לגעת בגוף״. חתיך

 או סמי(מלכה) של ביד •טונה ■0^2 ^
^ ^3 שירזי). מומו(שלמה של ביד ^1

.77/7//7מ חלח7׳מ7 לחל
גורן שר הנוביק

 איל־ מודה בחיי," הקשה השנה היתה זו ״נכון,
 לפו־ מעל לקפוץ ״ניסינו גולן, מנחם הסרטים

 אולם התוצאות. ואלה — פיק
 שהוא מה התאוששנו." עכשיו

הפירגון. חוסר זה סולח אינו

הקבועים: הסדורים
3 ופמפ״פ תומרקי□ - מיבתבים

 4 הטרמפיסט הקורא - העורך איגרת
סתשקיך- ר 5 לנשים ירי קו

6 ומוקיונים אריות - במדינה
7 נגד התקפת - הנחץ

8 למת תיזמורת - תמרורים
10 בפאריס מרדכי איציק - אנשים

11 בהלוויה חתן - אישי יומן
21 חד-פעמי סינר - זה וגם זה

22 הסמוך בקפה פילץ - ישראל לילות

26 בבאר־שבע כישלון - חדש דך
28 — תשבץ

29 מ״בזק״ הגזלנים - והשקל אתה
32 העולם כל על - מרהלת רחל

34 תאומים מזל - הורוסקופ
 סבידור, מנחם - אומרים הם מה

35 פז גדעון כצמן, חיים
38 רועה׳ נעלם לאן - שידור
39 צמל לאה של - אחרת דיעה
42 חדש נוער מדור - העניין עצם

 אחרי זינגר ואייל נימרודי סמדר יגורו איפה
 מיניקה • במחזות כמו לוין, חנוך • החתונה?

 גיסים • האהבה נצחון ורדימון: וראוח־ר טסלר
 דגנית תגיד מה אז — רזות אותן אוהב כלך

 ולא • בארץ נשארת טמיר אנבל • פסקל?
 ואורה מאיר ריבקה בין דיין רחל • מתגיירת

 עם )40( רידר נורית • בהרב
הא־ המילה — )25(אלתר עמיר

צעירים. אותם אוהבות הן חרונה:


