
ייקונטיקי-
 שני□,הדחק אלפי לפני

השקט. האוקינוס בדרום
ל גזע חי פרו, היום הנקרא במקום שנים, אלפי לפני  ש

קי. שסגדו עור בהירי אנשים  האינדיאנים בין לאלקון־טי
 איך המספרת האגדה מהלכת עדיין אמריקה דרום של

טו ענקית רפסודה להם בנו אלה לדמונים ש  מערבה בה ו
השקט. האוקיינוס של האחר לעברו

 האלים ולזכר היירדאהל תור
ההם? העתיקים

פאסיפיק דרום
 ״קונטי־ קטנות כוסות 2
 שרי קטנה כוסית 1 קי״;

 קטנה כוסית 1/2 ברנדי;
 אנגוסטו־ טיפות 4־3;ברנדי

ביטרס. רה
 עם החומרים כל את נער

 הוסף כוס. לתוך וסנן קרח
 וקשט טריות קרח קוביות

לתוס לקוקטייל. בדובדבן
 מי הוסף ותסס, ברק פת

הטעם. לפי סודה או טוניק

 ההשראה הינה זו אגדה
 מסעו מאחורי שעמדה
 היירדאהל תור של המופלא

 הוא ״קון־טיקי״. ברפסודה
 מיבשת שאנשים האמין

 פולינזיה, את יישבו אמריקה
 התיאוריה את להוכיח וכדי
האוקיי במרחבי הפליג הוא
 מארקזס, איי עד השקט נוס

 הפולינדים. האיים מקבוצת
יכו אלה באיים המבקרים

ענקי אבן פסלי לראות לים
 שבאיי לפסלים הדומים ים,

נפ היירדאהל תור הפסחא.
שסי אינדיאני בזקן שם גש
 הפולינזי המנהיג על לו פר

 שאנשיו — ״טיקי״ הגדול
 לאחר השמש כבן לו סגדו

 חופים אל אותם שהביא
דורות. על דורות לפני אלה

 הוא היום ״ ״קונטיק
 — חדש משקה של שמו

 המכילה מעודנת תערובת
ולימו אשכוליות מיצי ג׳ין,
תבלי בתוספת טריים, נים'
 לפי אחרים, טבעיים נים

 רק הידוע הסודי המירשם
 השיכר מיבשלת לבעלי

בהולנד. ביותר מהעתיקות

י י כמש־ נפלא ה״קונטיקי״
הקיץ של הצונן הקוקטייל על או קר עצמו, בפני קה

גם הוא ה״קונטיקי״ הקרח.

קונטיקי

 עוד ומרענן לעירבוב משקה
 עם אותו כשמגישים יותר

 טוניק, מי או סח־ה לימונדה,
 בקוקס־ לשימוש נפלא והוא

מת להיות יכול ומה יילים.
 כוס להרים מאשר יותר אים

 מיוחד ״קונטיקי״ קוקטייל
של המפורסם מסעו לזכר

הדקלים חוף
״קונטי־ קטנות כוסיות 2
 ורמוט קטנה כוסית 1 ;קי״

מתוק. (אדום)
 בחש כוס, לתוך מזוג

 סלסל קרח. קוביות והוסף
 מקלון גבי על לימון פרוסת
לקישוט. והוסף

 ״מ, בע למסחר הסקוטית החברה בלעדי: ושיווק יבוא
03-626891/2 תל-אביב,טלפון 26 גרוזנברג רה׳

אובסקורה קמרה
צילום ללימודי המרכז

־ ־־...א

ר

 לקבלת טלפן
הסבר חוברת

 למתחילים וערב בוקר,אחה"צ למוזי 1
ב: ושנה א׳ שנה ולתלמידי

 גמישה. לימודים מערכת 1
 ג׳ננת׳א) שנה לתלמידי מיוחד מסלול 1

 בכיר מרצה פרקים, פיל בהדרכת
 זז*מק. א ץ לצילום במחלקה י
 ברישום, נוספים קורסים הלומדים, לכל 1

ועוד. האמנות תולדות ציור,
 קבוצים. לחברי מיוחד הסדר 1
 9.10,1983 הלימודים׳ שנת תחילת 1

 10.00-20.00 והרשמה רמים
מוגבל המקומות מספר

א  298191,298291,57 אלנבי ת
אל י־ בצל ,□ 6, 223573,233502 

662773,13 הנביאים חיפה.

טובה בחברה צילום למד

מכוזבים
עצמר את מחסל .זיגר

 בבתבה שהוזכר הקורא
 ?יגל*(.העולם את .מחסלים

מגיב: )2390 הזה'
 עם לאחרונה עד שנמנה כאיש
 לחקירות־ הארצית היחידה ראשוני
 בנעשה היטב מעורה היה ואשר הונאה,

 לנכון מצאתי המישורים, בכל בה
בעניין: השקפתי את להציג

 ומעבר מעל דגש, הושם בכתבה
 הפוליטים. ללחצים בנוגע למציאות,

 אלא היחידה יחסלו הפוליטיקאים לא
 ובראשם בה, שנותרו היחידה אנשי
 זאת. מלאכה יעשו זיגל, בנימין תנ׳׳ץ
 עצמו מחסל זיגל כי לאמר יותר נכון
מאוח וחבל —
 של מתקופתו עוד שנים, כמה מזה י

 טובות סיבות להיותה החלו רוזוליו,
 היחידה. על והביקורת הפיקוח להגביר

 פירוק הוא היחידי הפיתרון ־ כיום
 אירגד דראסטיים, שינוים או היחידה

ופרסונאליים. נים
 מסתמר אני — המישטרה פיקוד

 שני על־ידי לי שנאמרו דברים על
 מחפש אכן — ביותר בכירים קצינים

 כולל היחידה, מיבנה את לשנות דרך
 זאת מלעשות מנוע הוא זיגל. של הזזתו
 כזה שצעד מעוותים פירושים עקב
 המצב את יודע שאינו בציבור יקבל

לאשורו.
 מתנקז רב מודיעיני חומר אומנם,

 כמובן. אנשי־ציבור, לגבי גם ליחידה.
 מן ניכר חלק לגבי היחידי הטיפול
 אחד איש רק תיוקו. — הוא החומר

 ספציפית הכשרה עבר היחידה בכל
היכולת לכן־, בנוסף מודיעין. בנושאי

ד  נא ו
מבת־שבע!

ד  הציץ המלך דוי
 אורי רוחצת, באשה
מרי  גשגיהם הציץ א

גפגע. והקורא -
 רב, שלום אבנרי לאורי
 במילואים שירותי בעת

 אישי ביומן־ לקרוא לי נזדמן
 מה )2393 חזה (העולם
 המלך דויד על שכתבת

 חולנית תפיסה זו ובת־שבע.
 שעינם שרבים — סליחה —
 ספר־הספרים את שזפה לא

 הזיות, בדי תוך פולטים
 — ציפיתי לא ממך אולם

 ביקורת כבעל תופיע שאתה
עצמית? אישית
 שכתבת. למה לב שים
 אשה .וירא ציטטת: בתחילה
 אחר־כך הגג.' מעל רוחצת
 והסברת: הכתוב, את שינית
 ולאות הגג.' על רוחצת .אשה

משמעות? אין מם
 את קראת שלא כנראה

.ויתהלך הפסוק: תחילת
 המלך.׳ בית גג על (דויד)
 את לרבע רוצים אם

 יהיה שדויד בדי העיגול,
 קשה לביקורת, נוח אובייקט

 העובדות. את לקבל כנראה
 — היא הכתוב פשטות אבל
 — המפרשים הבינו וכך

 ביתו, גג על הלר אשר שדויד,
 אשה הגג אותו מעל ראה

 התייחסות כל אין רוחצת.
 נא אילו האשה. של למקומה

 שנקלע מה לכתוב התנ׳ך
 גג', כתוב.על היה בדימיונך,

 מם וללא הידיעה הא ללא
מיותרת.
 מקום את יודע אתה ואם
 להנץ תוכל המלכותי, ארמונו

 את גגו ממרומי ראה כיצד
 משרתה בבתי הנעשה

מביתו. הנמוכים הקרובים,
 ובדבריך מבת־שבע, נא רד

 תאמר לא לעולם דויד על
התנ׳ך. של מהביקורת יותר

מעלות כהן, יהודה

 בפועל מפעיל אשר האיש של האישית
לאפס. שואפת המודיעין מיפלג את

 קשה חיובי פוטנציאל בעל לאיש
 במיסגרת ולשרוד להשתלב מאוד

 לכך העיקרית הסיבה ישראל. מישטרת
 (אנשי הזוטר הדרג שבץ הפער הינה

 ברובו אשר הפיקודי, הדרג ובץ השטח)
 מאז המישטרה ניהול במושכות מחזיק

 של בקונצפציות אף והכבול הקמתה,
ולרע. לטוב התקופה, אותה

 מצטבר, לתיסכול גורם זה פער
 מן אנשים לפרישת ובעיקבותיו

 של הן הפרישות אכן, השירות.
 אינו הפיקוד בעיקר. הטובים האנשים

 למנוע ממש של בצעדים נוקט
התופעה.

בן*אהרון אלכסנדר
ראשון־לציון

שר דבר תיק
 לחו׳ל לנסוע מרבים השרים

 הנוסעים כאלה יש אך -
יותר. הנוסעים ויש פחות,

 באץ בן־פורת. מרדכי השר מיסכן
 באופן לנסוע נדרש לא הוא תיק, לו

מישרדו. בענייני לחדל, דחוף

בן־פורת שר
מפלסטיק קטן, תיק

 לו באין השרים. חבריו גם מיסכנים
 השר־ללא־תיק עוקב אחר, עיסוק
אותן. ומתה נסיעותיהם אחרי

 גדולה זעקה קול להקים הזמן הגיע
 של הרחום היהודי לליבו ולפנות

 בעייתם את לפתור יש ראש־הממשלה:
 שרץ. ואריאל דורון שרה בן־פורת, של
 קטנים, תיקים אפילו תיקים! להם תן

 שיהיה העיקר מקרטון, או מפלסטיק
משהה להם

באר־שבע לוי, שמאי

אחד פרג
 המיס־ בטלוויזיה ומי ב״מי

)2397 הזה־ (.העולם חרית־
 אחד של בשמו שיבוש נפל

השני. הערוץ על המתחרים
 באיטן השותפים שאחד פירסמתם

 תמיר, פלג התעשיין הוא תיקשורת
דלת־גליל. חברת נציג

 מתנגד היה לא שהוא בטוח אני
 לא פשוט זה אר בדלתא, שותף להיות
נכון.

תל-אביב ציפורי, משה
• • •

 עובד תמיר פלג צודק. הקורא 0
 בעלי במנהל-תיפעול. דנות בחברת

 באיטן השותפים דלתא-גליל,
 דוב התעשיינים הם תיקשורת,

 המדובר, פלג. ואליעזר לאוטמן
אחר. בפלג מסתבר,

ברעם. לחיים פוח יישר

 כיצד יודעים אישה או איש אין
 קסם, כבמטה הכול, התחילו ומדוע

 שהמציא החדש, התואר שם את להוציא
 שנה, 80כ־ לפני בן־יהודה אליעזר

 ענקים, ענקית, כמובן: (ואתו, ענקי
 זה ענק. הישן: העצם שם מפני ענקיות)

 לומר: נהגנו דורות שלושה שניים
 ממדים ענקית, חברה ענקי, מפעל

 הגל אבל ענקיות. הנחות ענקיים,
 בנגב, ענק מפעל ענק. רק גורס החדש
 של ענק ממדי בבורסה, ענק חברת

 סוף של ענק הנחות האינפלאציה,
העונה.

 הזה בהעולם נעימה. הפתעה והנה
 של במדורו לקרוא שמחתי )2396(

 ארץ על קטן, עולם ברעם, חיים
 ציבור ועל הברית, ארצות כמו ענקית

קי הזאת. בארץ ענ
 מפני ישן הוצאת חיים. כוחך, יישר

 ירבו ליושנה. עטרה והחזרת חדש
בישראל. כמותך

ירושלים סיוח, ראובו ד׳ר

במחרוקת בגרות
 להסביר מישהו יואיל

 פגום היה מה לקורא:
בבחינהן

 על דעתה מה ותיקה מורה שאלתי
שהתקיי במתמטיקה בחינת״הבגרות

 במילה המורה לי ענתה ביולי. 5ב־ מה
.פויה!״ אחת:

 איתי לקחתי לחופש, כשיצאתי
 לפניי, כאן מונח הוא אחד. עותק

 יחידות, שלוש יש בבחינה בשווייץ.
 קראתי שאלות. 25 בסך־הכל שבהן
 על מבוססות כולן דעתי, לפי אותן.

 של הלימודים בתוכנית שנמצא החומר
התיכון. בית־הספר

 מהתלמידים למי אהיה תודה אסיר
 באילו לי שיודיעו המוחים, המורים או

טועה. אני שאלות
שווייץ לוקארנו, שמיץ, שלמה

2398 הזה העולם52


