
ם בי ח ב השער: כתבתבזי
התחדשות

העול□ של החדשה המתכונת על
ה. הז

 לפני לי נגרמה בלתי״צפוייה אפתעה
 העולם את לביתי הביא חתני כאשר שבוע
 חדלתי רבות שנים מאז כי ביודעו הזה,

בו. לקרוא
 בצמא העיתון את שקראנו זמנים היו
 העם, כל קרא שאותו העיתון, הפך ולפתע
 לעיתון משוא־פנים״, ״בלי עיתון היותו משום

 מחשבה בעלי לקוראים המכוון צר־אופק,
בלבד. אחד בכיוון

 אשר הקוראים, להמוני אכזבה זו היתה
 תיקווה מתוך הזה השלם את לקרוא המשיכו

באה. שלא למאוזנות
 אורי הזה, השלם עורך את שמעתי עתה
 אחרים, רבים וכמו חדש, בערב אבנרי,
 מתוך הזה השלם את לקרוא אחזור בוודאי,
ההתחדשות. ליישום תיקווה

רמוז־גן שסר, דויד

דת־זבות1נק |
 הישראליים הקומוניסטים על

 העולם ״הנדון", סטאלין", (״ילדי
).17.5.89 הזה

הקו המיפלגה כי מודה הזה העזלם עורך
הרא בשנים חיוני תפקיד מילאה מוניסטית

 כי להוסיף, היה הצדק מן המדינה. של שונות
 חיוני תפקיד מילאה הקומוניסטית המיפלגה

שעברה. בשנה גם
 לכנסת בתשדירי־הבחירות כאשר היה זה

שהו — הקומוניסטית המיפלגה שטפה 12ה־
 — חד״ש לשלום, הדמוקרטית כחזית פיעה

מדי שתי שלה: בסיסמת־הבחירות המוח את
עמים. לשני נות

 של רובם להניח, יש ביקשו, שלא וכמה
 למי־ אוזניהם את לסתום הצופים אלפי מאות
 בכל נקלטה, בוודאי, היא, זאת, סיסמה שמע
מהם. רבים אצל זאת,

לקומוניסטים. נקודת־זכות בהחלט, וזאת,
חדאביב בן־דרור, ינון

הנכון הפיתרון
הישרא הקומוניסטים על עוד

״הנדון״, סטאלין", (״ילדי ליים
).17.5.89 הזה העולם

 קיים ״היה שכאילו אמת של שמץ אין
 ב־ ומק״י שרותי־הביטחון בין שיתוף־פעולה

 הקומוניסטים ״רק חמור: יותר ועוד "1948
לחזור." הורשו

הקומוניס דווקא לחלוטין. הפוכה האמת
 החלטה לביצוע שקראו בגליל, הערביים טים
 בדבר המאוחדות) האומות אירגון (של 181

 ופלסטינית, ישראלית מדינות, שתי הקמת
ישראל. שילטונות על־ידי חורמה עד נרדפו

 מצריים עם המילחמה למרות מזאת. יתרה
ער המצרים על־ידי נאסרו פארוק המלך של
 לשטח הועברו פלסטיניים, קומוניסטים בים

הישר השילטונות על־ידיי נעצרו ושם ישראל
ישראלי. במחנה־ריכוז ונכלאו אליים

 מדוע? מי? של אבל כן. שיתוף־פעולה?
 לפיתרון אז כבר לחמו שהקומוניסטים מפני
 כל העמים. לשני מדינות שתי של הנכון

 על־ידי הערביים הקומוניסטים נרדפו השנים
הגליות. מכות, מעצרים, השילטונות.

 שיש אמת אין כיום. למצב שנוגע ומה
 הנכון. הוא ההיפר חד״ש. של בכוחה ירידה

ב ראשות השגנו המוניציפאליות בבחירות
 רק ראשויות לנו היו זה לפני רשויות. 2 !

מקומות. 18ב־
 כולל אחרות, למיפלגות שנוגע ומה

 ויכוח לנו שיש נכון האיסלאמית. התנועה
 כל מכבדים אנחנו הדת. על לא אולם איתם,
 למאמינים אומרים אנחנו ומאמינים. אמונה

 הפלסטינים של האויב אחרות: למיפלגות וכן
 להתאחד יש ונגדו השילטון הוא בישראל
במשותף. ולהיאבק

תדאביב חד״ש, בורשטיין, עוזי
2700 הזה העולם

)4 בעמוד (המשך

הניתוונים לאוזן
 ה־ בידי הנמצאת הקלטת־שיחה, האם

 מיס* לפיתתן קצה־חוט היא מישטרה,
 שה־ הסרות־קשר, לכאורה פרשות, פר

באח־ המישטרה את עסיקו
 בבדייהי שמדובר או רונה! •

הפיתרונים. אוזן למרדכי

של אבא
 להעול□ מספר של", ״אבא אפל, אברהם

 דן שר־המישפטים, עם התייעץ איד הזה
 ״המציא״ איד בנו, חקירת על מרידור

ובו מוריד מעלה, הוא איד לוי׳ דויד את
 ב- חבריו בו תומכים איך מנהיגים, נה

 גם הוא הקשות. שעות
§  הא- על להצביע שוכח לא £ 1■

בנו. בחקירת לדעתו, שם,

אנטי־פאדה
האיני של הסודי הנשק הם המתנחלים

חיתון פסולי
ממ כעל ילד על רבנים מכריזים כאשר

 לידי גורלו. את לשנות אי־אפשר זר,
 הקובע נדיר, מיסמד התגלגל הזה העולם

 לא מסויימים ילדים כי
■£ 1  יהו• עם להתחתן יוכלו ■1

לפירקם. כשיגיעו דים,

ת חח״ת לד מו ה
 ה״תחייה" יקיימו הקרוב החמישי ביום

 המסמנת משותפת, פעולה ו״מולדת"
םבי פנהמי הימין. מיפלגות שבין חסי

 מרחיקות־לכת תחזיות
 חזית הקמת פוסלות אינן

השתיים. בין משותפת

אחרת ג□ אפשר
 נפוצה, בטרשת חולה ),34(גורדון תמר

 ו- בה נוהגים שבה מהדרד סתייגתמ
 שנפגעו אחרים בחולים

■  להר־ רוצה היא מהמחלה. ^ ■
אחרת. גם שאפשר אות

פ י ר ט

ך ■ח■ ל מ ש ה חד ה
 ועל במופעי״רחוב הטמון הפוטנציאל על

 פסטיבל בין הקשר מה • הקהל תגובות
 להימוריסז ומשיכה ישראל

■ 4 1■  המלד • בגיאז הומור על • ^
בנימין. נחלת של החדש,

חשבוניות
פיקטיביות

מנ ומס״ערד״מוסף מס״ההכנסה טישרדי
 חשבו- על חקירה שבועות כמה זה הלים י

 ב- שנמצאו בסכומי־עתק, יביותפיקט תניו
 הק- מה מישרדי״הליכוד.

 של לחקירתו ביניהן שר
תבין; בני של גינו יוסף

ד כו ל ד מי כו לי ה
 יש שמיר יצחק היום נמצא שבו למצב

 שי- נתון היה שבו למילכוד, קווי־דימיון
 רעיון בעיקבות שנתיים, לפני פרס מעון

 טרחו שניהם הבינלאומית. הוועידה
 ביג- הסכמה סביב רבות

 ליידע ו״שכחו" לאומית,
להם. המקורבים את

ף ! ד ע ד ו י

אתמול של העול□
 עו- ובעיות האימפרסיוניסטית הגיזרה

 63 שלפני בעולם גושי של דף־המישקל
ה מראית־העין שבין הסתירה • שנה

 בציורי- המציאות רמזי לבין אידילית
חביבי ג׳ובנה של השמן

תע- שלוש • קנדלפת ■
אחרת. ואופרה רוכות

ת בו ב □ ל רי בו ש
 בלבד, טכני עניין היא החלפת-לב האם

נוס גורמים גם בכד מעורבים שמא או
 את השתלת-לב ניתוח מסמן האם פים;

 ומדוע הרפואה; כישלון
 בארץ מושתלי-הלב אחוז ^

בעולם; הגבוהים מן הוא

 ציבעון ורד עם נגמר שלא הסיפור
 על • האריס ופטריסיה (בתמונה)

 הקאמרי בתיאטרון ונשותיהם בימאים
 מירב • אירועים! בפלד קרה מה •

 סעדיה • הפיטרי והעיקרון מיכאלי
 והארכיטקטורה עמיאל <

• שלו האהבה חיי של
^4 לב. עדנה של והחברים ^0

ג ו ן ח ו ל י ס ה

ת עיר גריאטרי
 בבית הגריאטריים החילופים משמעות על

 סיפור • מוושינגטון רכילות וקצת הלבן
 זוג אפגאניסתאני, מונית נהג על בינלאומי

 קנדים לא שהם וישראלים יפאניות גמדות
 אירועי״תיאטרון שלושה •

■4 9■  ש־ אחד ועל ניו־יורקיים, ?
במינו. ומיוחד יחיד הוא

לל ריק ח
מה פורחים ילדיה שכל לאשה קורה מה
 אבל אשה, יחצנית, זיכרוני, מירי קו!

 מס- אם, וראשונה בראש
מילדיה, הניתוק על פרת

ריק. חלל בעקבותיו שגרר

הל״בועים: המדורים
3 התחדשות— מיכתבים

4 תפקידו בתוקף — ייעייך איגרת
5 קרקלוכס־קלאן — הנדון

6 לתיקשורת זקוק לד — תשקי(*
7 השיךנימל תיססונת — במדינה

15 טוטים1ם1הה מוסר — אישי יומן
16 ן1בירק לטבול— אנשים

21 ר.1םדי תמה לך — זה וגם זה
■עקב גרות. גירעון - אומרים הם מה

יפה. שמואל אילתה. ח״ם שיין,
22 סלע עמית פישלזון. גירעון

 לוחם לציבור להפיכתו הפלסטיני, העם
אלמ שורותיו. ולאיחוד

 היה קיימים, היו לא
להמציאם. צריך אש״ף 0

60£3
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ל פקר רן בין עבר שחור חתול איזה
 שבגללה הסיבה ומהי חרותה, אשתו,

 יוצא רן בעוד בארץ, חרותה ארתנש
 רש- הוליווד! את לכבוש

*  ממסיבת־הפרידה מים ■ 1■
רן. של החברים שערכו

בול הציות ג
 מורה שערך בפאשיזם, ניסוי ,נחשול',

 ולסרט, לספר והכד בכיתתו אמריקאי
 יכול ,נחשול׳ האם כהצגה. הפעם חוזר

 בישר- גם עצמו על לחזור
הציות! גבול היכן אל;
שחק־ האדום! הקו מהו
משיבים. צעירים נים

לאנגלי נישואין
 בתיאטרון ושחקנית זמרת פירון, טובה

 היא שבו חושפני, בראיון המטאטא,
 ו- אהבתה סיפור על בראשונה מספרת

^5^ £  ש״ אנגלי, לקצין נישואיה ■
ב־ בנה ואת אותה נטש

שבור. לב ועם כל חוסר

כז ר  חותמות מ
הגומי

 מעולם דברים היו כבר - הוברמן חגי
 בטוח מתכון - זילברברג בנימין •

 - ליטני גן • פלסטינית מדינה להקמת
 - הנגבי צחי • הגומי חותמות מרכז

הארצ האבן של ותכונותיה האנטיפתח
 תנו - בהן דני • המצוייה ישראלית

 גול - סמסינוב גיל • להצביע! להם
 גייימס - הורוביץ מרדכי • עצמי

 אורי • חוגלות צד בייקר
1  להתמנות עומד מי - דן ^ ]1

צה״ל; של הבא כרמטכ״ל

 24 השליטים עיוזחן — חדש דד
 26 הביליארד לםען — ישראל לילות

31 ה1שי מיגהג׳ — הורזיסקום
34 לרדתי מיכתבים

34 תשבץ
36 הסורק הסנדלר—קולנוע

 37 גריאטרי•□ חילופי□ — הסילון דלג
 38 השלם בל על - מחמלת רחל

 40 משלם דברים היו — דיעהאחרת
46 האחרון הסוג! — תמרורים

50 פסטיבלים ח״ת — מחם


