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 אבל זה. את להבין רוצים לא עוד ברומניה

 הזמן.״ במשך ישתנה זה
ל בקשר גדול אופטימיסט הוא ג׳ורג׳

 עכשיו. טובים הם ברומניה ״החיים ארצו;
 גיור- של הרפורמות מאז לגמרי השתנו הם
 הכל את עושה צ׳אוש׳סקו ועכשיו דז׳, גיו
 ״חייבים יותר." טובים יהיו שהחיים כדי

 תחת היינו רבות ששנים בחשבון לקחת
הת עכשיו ורק הרוסים של קפדני משטר

קצת.״ לנשום חלנו
 ארבע הן המדיניות לבעיות ערות פחות
 ממדינת־ התפעלות מלאות הן אולם הבנות,
בכלל. ומהאוירה בחנויות מהשפע ישראל,

קומוניסטי
 רי־ אומרת לגמרי,״ שונים אצלכם ״החיים

בלונ אנצ׳וק, לואיזה המלא בשמה או קי,
הס שונים הם במה .27 בת צנומה דינית
ה של התינוקת היא בייבי בייבי. בירה

 לזכות היכולה ,17 בת הכל בסך להקה.
בכלל. מאמץ בלי יופי תחרות בכל

 מסבירה וגדושות,״ מלאות כאן ״החנויות
 ורועש.״ ער כך כל ״הכל בייבי,

 כלומר שלי. ״הילדה לבייבי קורה ג׳ורג׳
 עוד היא כי שלי האפוטרופסות תחת היא

מסביר. הוא קטנה,״
 ג׳ורג׳, של אישתו פרוהיאנו, מרגרט

 החדש, למיקצועה לגמרי הסתגלה לא עדיין
מד היא הקהל בפני אומנם סטריפטיזאית.

רכי מרביצה' היא ביותר. נועז ריקוד גימה
 כשהיא הכסא, על כלומר סוס, על כזאת בה

 נשמתו את לעצור יכולה שהיא חזה, חשופת
 אותה כשביקשו אבל נורמלי. גבר כל של

ל סרבה כביישנית, נתגלתה היא להצטלם
 כמה כעבור רק הצלם. בפני החזיה את הוריד
ש הסיכמה חברותיה, מצד שיכנוע של דקות
יש עמלי עבור יונצח שלה הפועלי החזה
ראל.

 פרו- להקת של החשפנות הופעת אחרי
היש הקומוניזם אחד: דבר ברור היאנו
 אילו נפשיות, יותר הרבה עושה היה ראלי

ה היו לוביץ׳ ורות וילנסקה אסתר במקום
שלו. התדעמלניות מרומניה ארבע

ך ת כ א ו ם ר ל ו ע ת ה ה א מ ח ל מ ד ה א ר ו ע י ג

הירדני הצבא מול צה״ל חיילות
 ישראליות חיילות של תנוונות מזמן ראה לא כבר העולם

 שלם, עמוד פני על לכן. ההזדמנות לו ניתנה השבוע לוחמות.
 תמונה השבוע פורסמה שטרן, רב־התפוצה הגרמני בשבועון

 קשר תפלות בתוך חמושות, צה״ל חיילות של יחידה המראה
 קידמית. חזית כעמדת הנראה מגודר מוצב של בונקרים ובפתח

 בסואץ, צה״ל מעוזי על כתבה במיסגרת שפורסמה התמונה,
ישראלי, של המערבי ״הכותל הגרמני השבועון בפי המכונים

 המאוייש בסואץ ישראלי במעוז מדובר כי הרושם את יוצרת
 תמונה) (ראה העמוד בתחתית קטנה כותרת צה״ל. בחיילות
הכו אומרת המוות!״ בקו ״נערות הדבר. כך לא כי מסבירה

 הירדן. שבעמק נחלים רינח״ל בהאיחזות נמצאות ״הן תרת,
 התמונה מהן. מטר אלף של במרחק נמצאים הערביים הצלפים

משר אומנם חיילות המציאות. את כמובן, מסלפת, ההירואית
קרביים.., תפקידים בעול נושאות אינך אן נח״ל, בהיאחזויות תות

במדינה
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 העבודה את לעשות יותר יסכים לא וכי
לאחר. התהילה אר. ולהשאיר השחורה

 כימעט החליפו לא השניים מקום, מכל
לאח ורק השנה, כל במשך ביניהם, מילה
אח ביניהם. קרירה סולחה התקיימה רונה

 ששפירא אחרי מדי; מאוחר היה שכבר רי
 שבן־ אחרי שר; יהיה לא בן־מאיר כי קבע

 אחרי כסגן־שר; ממישרתו התפטר מאיר
 האופוזיציה כאיש בגלוי עצמו על שהכריז
צרור.. לעשות המתכוון

עצ סיעה להקים בן־מאיר מתכונן עתה
 על רק לא להיאבק המפלגה, בתוך מאית

 המנהיג. תפקיד על אלא — שר מישרת
 אם הסימנים, כל לסי בן־בריתו, יהיה ומי
רפאל? יצחק לא

משפט
 עירוס גוף חצי
ערבי שב
במכו ערום בחצי־גוף ישיבה מחיר מה
 ישראל? יליד ערבי לצעיר נית,

ל״י. 750 המחיר: נקבע השבוע
השו הגיעה אליה המסקנה אופן בכל זו
 דינו שגזרה שעה ורלינסקי־שטרקמן פטת
 היהודיה נערתו עם שישב ערבי צעיר של

ה כי מסתבר הכרמל. ביערות במכוניתו
 המום. המואשם הצעיר רק היה לא פעם

ה חומרת למשמע נדהם המשטרתי התובע
בחיפה. היום לשיחת היה והמקרה עונש

 בן הטכניון, בוגר ב., ח. הצעיר, סיפר
ב המפורסמות הערביות המשפחות לאחת
 בעיר: העברי הנוער בחיי ומעורה חיפה

 עם ישבתי שבועיים, לפני שישי ״ביום
 עוס־ בדרך חצות, לאחר במכוניתי, נערתי

חיפה. לצעירי רומנטי מיפגש מקום פיה,

ב פצעון מעין לי היה חולצה. בלי הייתי
בי. טיפלה וחברתי גב

 מתקרבים. מכונית אורות ראיתי ״לפתע
 כש- השוטר אמר בבקשה״ ״תעודות ניידת.

ש ברגע שלי. תעודת־הזהוי את נוטל הוא
אי  ״תבוא — אמר הלאום רישום את י
הדרך״. את מכיר כבר אתה למעצר. -אתנו

יומיים, במשך בתא־המעצר עצור ״הייתי
 לכית־ נלקחתי עת ראשון יום לבוקר עד

 •משפט, לבית־ אותי שליוו השוטרים המשפט.
 תדנל קטו• ענין זה תדאג ״אל לי: אמרו

 כדאי יגמר. והענין ל״י מאה או חמישים
שתודה.״
אמר ״כן,״ הודיתי. לגמור. מעונין ״הייתי

למחצה״. ערום ״הייתי תי׳
 השופטת. שאלה מרוויח? אתה כמה
עניתי. לחודש,״ ל״י ״אלף

 קנס לירות אלף אשם• מצאתיך ״טוב.
מאסר־על־תנאי.״ חודשי ושלושה

 החוזיד. המשטרתי התובע הלם. קיבלתי
 ישיבת תום לאחר מ־ד נדהמו. השוטרים

 השופטת ללשכת התובע ניגש בית־המשפט
 י<- ל״י 750ל־ הקנס את להוריד ושיכנעה

 את שלחתי המאסר. חודשי שלשת את בטל
והשתחררתי. הכסף את לשלם אחי

 הקיפוח כשהרגשת בית־המשפם את ״יצאתי
 כי ההרגשה בלבי קיננה ממני. מרפה אינה

 הגישה כל מוצאי. משום רק לי התנכלו
שח לאחר לי סיפרה נערתי זאת. הוכיחה

 לאחר לביתה שהסיעוה השוטרים כי רורי׳
 ולצאת להפסיק ליבה על לדבר ניסו מעצרי
עמי.״

 משטרה יום אותו עד ידע שלא הצעיר,
לער כדי ידוע, חיפני לעורך־דץ פנה מהי
העונש, חומרת על ער

הצדיק הרב
 העיירה של רבה חרל״פ, מאיר יצחק הרב
 הוא שלה הדתית המועצה ויו״ר יקנעם
 מלווה היה לא כן, אילמלא גדול. צדיק
 כ־ של סכום מיקנעם, הוא אף כהן, למר

ל״י. 3000
 לחץ לא הסוף׳ עד צדיק להיות כדי אך
ב התמהמה הלה כאשר כהן מר על הרב

אש את העסיק זאת במקום חובו. תשלום
ב בעבודה יפה, הגברת כהן, מר של תו

 הודיע שבעלה למרות זאת, דתית. מדריכה
זו. לעבודה מתאימה היא אין כי לרב

על עמד הרבה, בצדקנותו הרב, אולם

לקוראים הודעה
 פורסמו לא טכנית תקלת בגלל
 ״תן התחרות השבוע בגליון

מדו הצילומים. וחידון כותרת״
 כסידרם שוב יופיעו אלה רים

הבא. בגליון
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