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 תיערר היכן
? המוות ח?וירת

 חשף הסורגים״ מאחורי ״זוזעה בכתבה
 ההתעללות פרשת את )1733( הזה העולם
אבוט אלי הלב חולה בעצור רמלה בכלא
 רפואית עזרה קיבל שלא אחרי שמת בול,

 של בנו ביקש הפרשה בעקבות בזמן.
 קירר, אליהו עורך־הדין באמצעות המנוח,
חוקר. שופט באמצעות מוזת חקירת לערוך

השו בפני הראשונה כישיבה
ב לחקור שהתבקש החוקר פט

 חילוקי התעוררו המוות, פרשת
 משפחת לבין המשטרה בין דיעות

 תיערד בו למקום באשר הנפטר
 חייבת החוק לפי המוות. הקירת

 בכל בזו חקירה לתבוע המשטרה
במע או בכלא פטירה של מקרה

 במקום החקירה נערכת ואז צר,
 בו כמקום או העצור נפטר בו

גוויתו. נמצאת
 בכלא מת אבוטבול שאלי ביוון
 תבקש שאם ברור היה רמלה,

 תי- היא החקירה את המשטרה
 כדי כרמלה. בכית-המשפט עיר

 קירר עורך־הדין הגיש זאת, למנוע
 בתל-אכיב לבית־המשפט בקשה
 שגווי• שעה החקירה, את לערוד

ה בחדר היתה אבוטבול של תו
ש איבילוב, בבית־החולים מתים

כמצב ההלוויה. שנערבה לפני עה

 לקבוע המשפט בית זכאי היה זה
 מבית־ה■ יהיה החוקר שהשופט

כתל-אכיב. משפט
 את להעביר מבקשת המשטרה

 לו דבר לרמלה, חזרה החקירה
 בית־ הנפטר. משפחת מתנגדת
 ישב היכן להחליט יצטרף המשפט
המוות. חוקר השופט

 אבנרי אורי ח״כ העלה בינתיים
 (ראה בכנסת בולה הפרשה את

לבוחר). דו״ח

 תוכנית בוטלה
הקרקעות מכירת

 הראשון העיתון היה )1731( הזה העולם
 מינהל תכנית מאחורי המסתתר את שחשף

המ קרקעות את למכור ישראל מקרקעי
 למשתכנים. שיכונים, הוקמו עליהם דינה,

 שהתריע היחיד העיתון גם היה הזה העולם
 על חדש מם הטלת פירושה זו תוכנית יי

העממיות. השכבות
הצי הביקורת בעקבות השבוע,

 התוכנית, על שנמתחה בורית
 במקום הפרק. מעל הוסרה היא

מת עליהם הקרקעות את למכור
משת משפחות אלף 280 גוררות

 ומינהל התוכנית צומצמה כנים,
קר למכירה יציע ישראל מקרקעי

 אלף 20 מתגוררים עליהם קעות
בלבד. משתכנים משפחות

11.

^םעפנפפח
נשים בין דו־קרב

 גברים רק שידוע, כמה עד
להזמין נהגו

 זאת, ובכל לדו־קרב. זה את זה
 1718 בשנת כי בהיסטוריה נרשם

 הפאריזאית הרוזנת הזמינה
 אקדחים לדו־קרב דה־פוליניאק

 כששתיהן דה־נסלה, הדוכסית את
 אחד. גבר של ליבו על נאבקו
 ממרחק בזו זו ירו שתיהן

 הסתיים והדו־קרב צעדים 25
 דה־נטלה. הדוכסית של בפציעתה

 דו־קרב מנהלת אינך האם ואתי
 יום? יום אחרות נשים עם חשאי

 תצאי אל נישקך. היא הופעתן
 הגמישונים התחמושת: מיטב בלי
 נראית את שבהם ״מרסי״, של

 עצמם את מתאימים הם כי נהדרת,
 כאילו ממש ולגיזרתך, למידתך

 גופך. על אותם יצקו
 מת־.ימים ״מרסי״ של הגמישונים

 חריגות בלתי שמידותיה אשד, לכל
 שהם ההרגשה את תאהבי ואת

לך. מעניקים
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!ממועמג
 נעלי להברקת ספר״ תכשיר

הגוונים לכל שר-נזתאים
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ת-א 29336 ת.ד. הפצה:

ת סנ בע״ג! צמרת או
לדוגמנות קורס

ת ■ מניו  ודוגמנים דוג
 כולל: ת״א שרתו! בחלון שיערך הקורס

ת מנו דוג ת צלום • מנו ג דו  מסלול •
 פי1והי התו •טיסות נימוסין •איסור
 לעבודה והכוונה סיוע הקורס למסיימ׳

 והרשמה סרטים
224281 טל ת״א 132 דיזנגוף

מכתבים
הממש?ה 8,

לפושעים עוזרת
 המגינה ממשלה על בעולם נשמע האם

 פושעים? על
קורה. זה בישראל

 לפושעים. חיפוי נותנת ממשלת־ישראל
ל או הארנקים לחוטפי מתכוון לא ואני

 לבחורי מתכוון אני הדלק. תחנות שודדי
הישיבות.

לפו ידה את לתת ממשלה יכולה כיצד
 בכדי רק לישיבות הולכים אשר אלו שעים

מעי עוד אלו ובחורים בצה״ל? לשרת לא
אבנים. ולהשליך לרחובות לצאת זים

 אותם, לעצור יכולה לא המשטרה האם
אחרות? בהפגנות עושה שהיא כמו

 ימשיכו והמשטרה שהממשלה זמן כל
נס משי, בכפפות אלו לבחורים להתייחם

האזרחים. אנו בול
 תל-אביב טיטברג, יעקב

המישדר 6
״׳טרד שהפך
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העמו ,הזדעזעות את להביע לי יורשה
 אזרחי כלפי מפגינים, אותו מהזלזול קה

השידור. רשות אנשי ישראל,
ה משדרי את המשדרים אנשים אותם

הטלווי שהמדיום להבין חייבים טלוויזיה,
ו הישראלי הציבור את לשרת חייב זיוני
ר במישדרי זאת ו ד י  ואילו ישראליים! ב

בי תוכניות משדרים השידור רשות אנשי
 מבצעים עם איטלקיות) (לרוב חו״ל דור

בארץ. שמם נשמע לא שמעולם
 שעה מבוזבזת בו זה מסוג מישדר

למיטרד. להיות הופך לריק, שלימה
 מ־ בידור משדרי הדעת על מתקבלים

 אך בארץ האהובים מבצעים בביצוע חו״ל
 (לא זמרת שרה בו מישדר לא אופן בשום
 שירים הממוצע) הישראלי למאזין ידועה

 לרוב מובנת בלתי שפה שהיא באיטלקית
הישראלים.

 תיקון דורש רבים, אזרחים בשם אני,
זה! מעוות מצב

ירושלים חוברה, עודד

 נימה ■
צורמת

ה הוא האחד בארץ, נולדו צדיקים שני
עיריית ראש והשני גודיק גיורא מפיק

 ״ב־ אשר בן־עמי, עובד המיליונר נתניה,
 משטרת כבוד את להציל קמו נפש״ חרוף

 למנוע, כדי מדינת־ישראל ומשטר ישראל
מהם. נאצית תדמית בן־עמי, כדברי

 כי לבן־עמי, בעיקר אני מתייחם בדברי
 להסוות לי שידוע כמה עד ניסה לא גודיק

 אך שהם. כל ״טהורים״ במניעים פעולתו
 בכוונתם היה שלא משתמע בן־עמי מדברי

 עצמית טפיחה מלבד כלום מכך להרוויח
הנעלה. המעשה על הכתף על

 נוספים חסד מעשי להזכיר רוצה איני
אש בקרקעות הקשורים בעבר בן־עמי של

ונתניה. דוד,
מעריב בן־עמי של עיתונו כולם על עולה

דם

 ב־ המתעטף שבוע, שלפני שבת ערב של
 אך עצמו, בוויכוח נייטרליות של איצטלה
 פונים שבת חילול למנוע שכדי מתלונן
מע מדברי גרמניות. לשגרירוריות הדתיים

 את המחקה מאד צורמת נימה נובעת ריב
 ומטיפד, שנה 30 שמלפני הגרמנית הנימה

 הגרמנים של ומושחת משחית גזע נגד
 שתושביה המדינה עיתון ע״י דווקא וזאת

דומה. מיחס שנים אלפי סבלו ואבותיהם
ד גבעתיים, לס, דו

יישר £
כוח
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לברך עתונכם, דפי דרך לי, נא תרשו


