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גוף על הרבה שומעים לאחרונה —
 דרום צבא או - ״צד׳ל" המכונה

 מנסה ממשלת״ישראל אשר לבנון,
לכי הנתונים בשיטחי״לבנון להקים

 למסור כוונה ממין ישראלי בוש
השטח. את לידיהם

 עוד הממשלה מוסיפה זה במעשה לדעתי,
 שרשרת כל על והרת־אסון חמורה אחת טעות

 הראשונה, מהטעות החל — שנעשו הטעויות
 כפי למילחמה. לצאת ההחלטה עצם שהיא

 צד״ל חיילי באמצעי־התיקשורת, בגלוי שפורסם
 וגודלו ממדינת־ישראל, משכורתם את מקבלים

 למשכורותיו המוקצב בסכום תלוי הזה הכוח של
 אחרות, במילים ישראל. של בתקציב״הביטחון *

 רבות מאימפריות בהיסטוריה הידוע המוסד זהו
שכירי־חרב. ושמו ושונות
 כפרים באותם זה כוח אנשי של התנהגותם גם

 ממשלת־ אותו הפקידה שעליהם — בלבנון
 שכירי־חרב של להתנהגותם מתאימה — ישראל

 התנהגות על שומעים אנו יום מדי התקופות. בכל
זד. כוח על־ידי אזרחים הריגת על ואף ברוטאלית

 שכירי־חרב- של למעשיהם כי לזכור, יש
 המשלם זה כאחד ומוסרית חוקית מבחינה אחראי

 זאת, בררו משימות. עליהם ומטיל משכורתם את
 חדשים ושונאים אויבים לעצמה קונה רק ישראל

 אשר כוח מוקם שלא רק לא בדרום־לבנון.
 להיפך. אלא ביטחון־הגליל, על ישמור כביכול "

דרום־לבנון. תושבי לשינאת גורם הזה הכוח
תל־אביב בקר, דליה

• • •
. קרב זלא התקפה
♦הזה" ״העולם שער  מצא לא )4.4.8(

הקורא. בעיני חן
 תמונה מופיעה השבועון של הקידמי בשערו

 על הנפשעת ההתקפה מפצועי אחד של מזעזעת
 שנתתם הכותרת בירושלים. יפו ברחוב אזרחים

יפו. ברחוב הקרב לתמונה:
 היתה חושיכם: כהו כמה עד מוכיחה זו כותרת

קרב! ולא נפשעת, התקפה זו
תל־אביב אסאלי, ג׳קי

• • •

ר

קיפוד 1ב 1דקי□ כיפה
 ב״רחוב המסורת ברוח שינויים

סומסום".
 של הוועד־המנהל של החדש היו״ר

 הבטיח ינון, מיכה המפד״ל איש רשות־לשידור,
 הדגש את ולשים בלוחהמישדרים שינויים לערוך

ישראל. מסורת על
 יום של פסוקו את ירחיב בוודאי הוא

 הקריינים את יחייב שלם, פרק של למתכונת
 נוכרית, פיאה או מיגבעת לחבוש והקרייניות

 הילדים בתוכניות הגיבורים של ראשם את ויכסה
קטנה. סרוגה בכיפה

 סומסום מרחוב קיפי את לראות יהיה מעניין
 קטנות כשציציות ירושלים, ילד־טוב־ של בכיפה

ממיכנסיו. מציצות
תל-אביב ירושלמי, אורנה

שבול אב אד שכור אב
הופמן, יצחק(״הובלה") סרן של אביו
 פונה יום־הכיפורים, במילחמת שנפל

 שנפל גוטרמן, רז של אביו אל
במילחמת״לבנון:

 מיכתבך כי להאמין לי קשה שכול, כאב
 מיכתביך יתר כמו ),28.3.84( הזה להעולם

 לכאבך עמוק ביטוי הם לעיתונות, וראיונותיך
דל. רז בנך, בנפול

 שמונה עם סואץ, בעיר בקרב בני, שנפל מאז
 יום . חטיבה של המודיעין בנגמ״ש מחבריו,

 יום־ במילחמת הפסקת־האש הכרזת אחרי
 15:30 בשעה ,1973 באוקטובר 24ב־ הכיפורים,

 לא — באוקטובר) 23ב־ הוכרזה (הפסקת־האש
שקטתי.

 הפקודה את נתן מי היטב ודרשתי חקרתי
 אולם הפסקת־האש. אחרי יום סואץ, לעיר להכנס

 בצבא בלתי״פוסקים מאמצים למרות היום, עד
 הפיקוד רמות בכל התעניינות אחרי לו, ומחוץ

 נתן מי לשאלתי: לתשובה להגיע הצלחתי לא —
 הפסקת־ אחרי סואץ לעיר להכנס הפקודה את ״

האש?
 היה העת באותה חזית־הררום מפקד לך, כידוע
 העבודה מיפלגת מזכ״ל בר־לב, חיים רב־אלוף

אדן. אברהם האלוף היה הגייס מפקד כיום.
האחראים: את לכנות העזתי לא היום עד

)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

 בשר אריה
פיל של

 עסקני ״להתמודד״. מתעקש שרון אריאל רק
 ביותר, מסוכן איש בו רואים המבוהלים חרות
 מיזבח על כולו הליכוד את להקריב המוכן

 מדוע שלו. הפרטיות השאיפות
 עצמו את להשניא האיש מתעקש

מיפלגתו? חברי על

האחורי: השער כתבת

במעצר מלכה
 העיתונות, מעין הרחק בשקט-בשקט,

 רוזנ־ מלכה הזוהרת אשת״החברה נעצרה
 מעצרים, שרשרת של בשיאה זה היה שטיין.

בהברחה. החשודים טייסים, בכמה שהחלה
 לראשונה חושף הזה" ״העולם

ץ1 /  בפרשה מעצרה דבר את 1|
ומתרחבת. ההולכת הסבוכה,

אונס
 סיפור של מורחבת גידפה
 ב־ התרחשה צ׳טרלי ליידי

 העשיר המתווך אשת הדרה:
 ביתה. גנן ע© רומו ניהלה

 הבעל מזעזע: חיה ההמשך
לג־ החליט הזועם

 אונס ידי.״ על״ קום
אשת־הגנן.

ד ס פ ה ה
של

ה ברבר
 ברברה סביב פולחן־האישיות בסערת

 להזמין איש חשב לא סטרייסנד,
 בנו את יענטל של החגיגית להקרנה

 פי שעל זינגר, בשביס יצחק של היחיד
 זמיר ישראל הבן הסרט. נעשה סיפורו

 לא ״אבל הכוכבת, עם להיפגש רצה
 ״חבל,״ לדבר.״ מי עם היה
הפסי ״היא אומר, הוא
לבית־אלפא.״ טיול דה

הזמות
והפצצה

 לבעל שנים 12 חיבתה לוצייאנו בלה
 רוברט, הופיע כאשר האידיאלי.

 נאשם הוא בי לה הסתבר
1*#  כדי מכוניתה, בפיצוץ 1

בכספי־הביטוח. לזכות

כטובה וצח
 אבל בלבד, 20 בן הוא מנתניה אליהו רוני
 שוד מיקרי בשני להשתתף הספיק כבר

 כטובה הטוב, חברו וברצח
 שקיבל אחרי אחר. לחבר
 גס ניסה עד־מדינה, של מעמד
;־,מישטרה. את לרמות

 רודנסק■
הגג ער
 הוא 77 בגיל

מבו כוכב עדיין
ו באירופה קש

הרף. ללא עובד
 רודנסקי שמואל

אופטי מרץ, מלא
 מספר בחלקו, ושמח מי
 ועל שלו הקאריירה על

התיאטרון. עם יחסיו

המישנט סוף
 שמעיה של מישפטם נסתיים סוף־סוף

 לפסק־ (״שמוליק״). שרה ואשתו אנג׳ל
 בבית־המישסט, דראמות קדמו הדין

ה של בפניהם יריקות
 מאחורי רצח שופטים,
0התאבדות. ונסיון הסורגים

 נפלה כך
הממשלה

 משחזר מיוחדת בחקירה
 על האמת את הזה העולם

 להקדמת שהובילו המהלכים
 אבו־חצירא אהרון הבחירות:

 בדי הממשלה את להפיל רצה
 הבאת הממשלה לשולחן לחזור

וטו. בך על הטיל גאון ניסים אך
 אל- ח״ב בגלל רק _

התהפ־ כמעט מוני
פיח. על הקערה בה

אחד נה
 אתמול נחמדות. מרוב להקיא היה אפשר

 עכשיו - זה את זה לאכול רצו הם
 מתקתק בחיוך רעהו את איש היללו הם

 העולם - חלקלקה ובלשון
 ישיבת על מדווח הזה
העבודה. מיפלגת מרכז
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החוצה
תלויים, העבודה ממיפלגת רבים ח״כים
של האחוז 60ב־ לחסד, או לשבט
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דב!
מכל

לב0
 תל־אבי־ במסיבה

 מכל השתוללה בית
 הבוקר, עד הלב,

ליבי. הזמרת

0
הרוכשים: המדורים

מיכתבים
 יקר קורא

 תשקיף
במדינה

 ומגוג גוג - הנדון
 ־ והשקל אתה

 באיי־הקוקוס אסימונים
 אנשים
 בלונים

אישי יומן
 וייצמן. עזר - אומרים הם מה

 רבין, יצחק שפירה״ליבאי. ניצה
 לפידות אורנה בסך, בצלאל

 זכאי ושפרירה
 המובחר הצוות ־־ קולנוע
 ׳טיהור
־־ תמליץ

ובירדן בישראל טלוויזיה לשידורי

3
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9

18
21
23
25

26
30
32

33

ט ־־ בעולם אנשים  ואמר תבר
 אורסולה פאוורס, וסטפאני

 אונאסיס, כריסטינה אנדרס,
ועוד פאוורוטי לוצ׳יאנו

מוסיקה
 עולמית, דמוגרפיה - קטן עולם

 מיקראגווה בריטניה
 ים בגדי - ראווה חלון
 תל-אביב, סיפורי - נייר של נמר

 גיטליס ובתך יורסנר מרגריט
תשבץ

. זה וגם זה וגם זה
 ישראל לילות

 שלח מזל - הורוסקופ
 האחרון האשכנזי - ספורט

 העולם פל על מרדזלת רחל
 תמרורים

הווי
- שהיה הזה העולם היה זה

שנה 25 לפני השבוע
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