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 חפים- כשהם להורג הוצאו כי הסתבר
 דבר אם עצמי את שאלתי רב זמן מפשע.

 בישראל. בימינו, גם לקרות יכול דומה
 יש השיבעים שנות של לישראל האם

למ למדי, נוקשים עצמיים אמצעי־הגנה
 ״אם בצרפת, פוליטיים? מישפטים נוע

 דרייפום. פרשת התחוללה האמנציפציה״,
 מן ברבות נוספים, מיקרים חסרים לא

ודי ביותר, הנאורות הדמוקרטיות הארצות

 כפי גדול כה חידוש אינו ),2090 הזה
 מתעצלים הייתם לא אילו שפירסמתם.

 השחייה בתחרויות לצפות לפעמים והולכים
 כמה שגם נוכחים הייתם בארץ, הנערכות

 משתמשות כבר הישראליות מהשחיינות
 עליהן המקל והשקוף, הקל בבגד־הים

 נדמה בבריכה. יותר טובים שיאים להשיג
 בתקופת פירסמתם בעצמכם שאתם לי

 ענת השחיינית של תמונתה את המכביה
לציין גם כדאי דומה. בתילבושת פרקש

שקופים בכגדי־ים סרקש וענת ריכטר אולריקה
חדשים שיאים

 ומורים אתל הזוג פרשת את נזכיר אם
 ואת בארה״ב להורג שהוצאו רוזנברג

ניכסון. ריצ׳ארד מעללי
ש במדינות אירעו האלה המיקרים כל
 הפרדת עקרון את לקיים משתדלים בהן

 הוא לכולן המשותף זאת, ובכל הרשויות
 וכיתתי, פלילי לרעה, שימוש נעשה כי

 קיבלתי אלה בימים המדינה. בכוח
ב לקרות יכול זה אם לשאלתי תשובה

לקרות. בהחלט יכול זה כן, ארץ:
ביתיהעמק קיבוץ כר־נם, משה

שולי כגורם העירום
״אלי הקטע על להגיב שלא יכולתי לא
 רחל של במדורה שהופיע שרגא״ על מות

 את ראיתי ).2089 הזה (העולם המרחלת
 ופעם בחיפה פעם פעמיים. אקוום המחזה

 ואני בתל־אביב,
 בלב לומר יכול
לר הלכתי כי שקט
ב המחזה את אות
 הן השנייה, פעם

 והן המחזה בגלל
 השחקנית בגלל

שאח פולן, אמירה
 מאז עוקב אני ריה

 בעלי־ אותה ראיתי
 הפלאות. בארץ סה

 לא :ברור שיהיה
סולן ואני בה התאהבתי

אותה. מכיר לא
 דעת ולפי דעתי לפי יהיה. שלא איך

 ההצגה. את גנבה בהחלט היא חברי רוב
 בתואר אותה שכיניתם משונה קצת לכן,

 דעתי לפי הקאמרי״. של ״שחקנית־העירום
 ״השחקנית התואר את לה להעניק צריך

 העירום גם אומנם השנה.״ של המוכשרת
 כשיש אבל ביופיו, קולוסאלי היד■ שלה

 צעירים אנשים שני של מרתק משחק
 העירום פולן, ואמירה קצור יפתח כמו

 אינטגרלי אבל בלבד שולי גורם בו מהווה
 ״שח־ לאמירה לקרוא לכן, למחזה. מאד

 כמו בערך זה השנה״ של קנית־העירום
תבל.״ ״מים לבגין לקרוא

חיפה דוכנוכ, יגאל

ספורטאית תודעה
 השחקנית שלובשת השקוף בגד־הים

(העולם ריכטר אולריקה המיזרח־גרמניה

 הוא ספיץ מרק האולימפי היהודי שהשחיין
 בגדי־הים שיווק או לייצור הזיכיון בעל

הזה. המייוחד הפלסטי מהחומר
השחיי כל אם כי סבור אני אופן, בכל

 ופרקש, ריכטר כמו בגדי־ים ילבשו ניות
 התעניינות להגברת לגרום הדבר עשוי

השחייה. בענף הספורט חובבי
בת־ים עם־שלם, ישראל

מהכוכבים תוספת

 לשנת האסטרולוגית לתחזית בהמשך
 ראש־השנה בגליון שפורסמה כפי תשל״ח,

 אשר, קטע להוסיף ברצוני הזה, העולם של
 האירועים בין להיות עתיד תחזיותי, לפי

 מתייחסת התחזית תשל״ח. בשנת הבולטים
 צופה אני הקרובה 'ובשנה לברית־המועצות,

מנ חילופי הכולל ברוסיה קיצוני שינוי
קצה. אל מקצה עולם תפיסת ושינוי היגים

 בברית־המועצות, לחול שעתיד השינוי
 ימי מאז בה שחל ביותר הגדול יהיה

הגדולה. הרוסית המהפכה
ה לכיוון חזקה נטייה שם צופה אני
 וכמו ליבראלית. יותר הרבה גישה מערב׳

 ברית־המועצות יהודי לעליית היתר כן
 לזכויות הומאנית יותר הרבה וגישה
האדם.
 מתחזיותי שחלק לציין ברצוני בן, כמו
 ראשית התממשו. כבר השנה ראשית לגבי

 ספטמבר, בחודש קשים ימים לבנין צפיתי
 מסעירה פרשיה של במרכזה עמד אכן והוא

 הפעם זו היתד■ בן־ציון. של שיחרורו עם
 שיצאו הראשונה

 גלוי באופן נגדו
 ירידה היתה ואף

שלו. בפופולאריות
שניב שני דבר

 היה והתממש, אתי
מ ביטחוני מצב
ו התנחלויות תוח,

מחבלים. עם בעיות
 נוסף פיקנטי פרט

 באותה שניבאתי
 כי אף הזדמנות,

 מתייחם אינו הוא
 היה תשל״ח לשנת

ייב קארטר ג׳ימי ארצות־הברית נשיא כי
 יסיים הוא וכי נוספת כהונה לתקופת חר
ה סיום לפני טראגי באורח תפקידו את

קדנציה.
תל־אביב אסטרולוג ליפשיץ, הרצי

ליפשיץ
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