
מכחכים
נאצי שר פו1ס

 דיכוי על פקד אשר הנאצי, הגנרל
)24.4 הזה (העול□ורשה בגיטו המרד

עונשו. על בא
 מן בוורשה, שהיה מה על התמונה להשלמת

 על שפקד האיש שטרופ, יורגן כי להזכיר הראוי
 על־ידי המלחמה, לאחר מייד נתפש, המרד, דיכוי

 נדון בה לפולין, והוסגר בגרמניה בנות־הברית
 כי בגיטו המרד בדיכוי חלקו על רק לא למוות,

פוזנאן. בעיר פולניים אזרחים רצח על גם אם
 ניתנה ,1951 בשנת להורג, שהוצא ולפני

ו היהודי המכון אנשי היסטוריונים, לצוות
 לחקור האפשרות קרמיש, יוסף הד״ר ביניהם
ירושלים שטרוזמן, חנוך אותו.

השופט? תחת
 סוב־יודיצה המונח את לתרגם כיצד

העברית: ללשון
 הזה לביב(העולם יגאל של מישפטו בסיקור

 יודיצה סוב המושג את לתרגם ניסיתם )10.4
 ספק בדיחה, ספק וזהו השופט״, ״תחת במילים
 פסוק המתרגם חז״ל: אמרו שעליו מילולי, תרגום

בדאי. זה הרי כצורתו,
 לא־ מישפטי לביטוי עברי תחליף המבקשים

 האנגלי־ למילון דעתם את שייתנו ראוי זה טיני
 ההצעות שלי. מאיר של למונחי־מישפט עברי
במישפט. נתון בדין, עומד הן: שם יודיצה לסוב

ירושלים סיוון, ראובן

וכסילודוגיה
 הן )11:8( דגל״ישראל שמידות זה

 אולי )24.4 הזה (העולםיוצאות־דופן
משהו. על מעיד

 הווכסילולוגית תרומתי את לתרום לי הרשו
 ערב בגליון כתבתם שעליו דגל־הלאום, לנושא

 3:2 שהיחס נכון כי אם כל, קודם יום־העצמאות.
 שכיח מאוד יחס הוא לרוחבו דגל־לאום גובה בין

 לא שכיח הוא 2:1 היחס גם הרי בדיגלי־האומות,
 קובה, קנדה, בדגלי היחס הוא כזה לדוגמה: פחות.

כמה. רק להזכיר וירדן, ניגריה אירלנד,
 דגל־ של — 11:8 — היוצא־דופן ליחס ואשר
 לדגל גם משהו. על מעיד שזה ייתכן ישראל,
 יוצא־ מידות יחס האמריקאי והכוכבים הפסים

תל־אביב זילברמן, אפרים .19:10 — דופן
 הדגלים תורת כמובן, היא, וכסילולזגיה 0

והמסים.

קטנה מישארה
 לעורר היא בעיתון כותרת מטרת

 עוררה גוט הקורא אצל מחשבה.
 )17.4 הזה (העולם מסויימת כותרת

דווקא. מישאלה
 את נתתם נצר שרגא של הלווייתו על לכתבה

 יש האחרון. המפא״יניק המתבקשת: הכותרת
 כותרת לראות אזכה כבר מתי קטנה: מישאלה לי

תל־אביב גוט, צבי האחרון! הליכודניק

דולר 500 זה מה
ההיסטוריה, פעמי את שנשמע כדי

 הראוי מן לפחות, הספורט בענף
 להרשמתה הדרוש הכסף את לגייס

 לאליפות הסקווש מישלחת של
(העול□ במצריים שתיערך העולם

).17.4 הזה
 שלא בטוח אני נורמאלית, מדינה היינו אילו

 מה כל כאשר לחלוף, כזה לצ׳אנס נותנים היו
 הסקווש מישלחת עניין את להזיז כדי שדרוש

דולר. 500 זה למצריים
 תושביהן שמיספר בלוכסמבורג, או באירלנד

 ישראל, מדינת של אלה על עולה אינו בוודאי
 מוצפת המערכת בעיתון, הפירסום למחרת היתה,

 כבר אצלנו, ואילו זאת. למטרה כספיות תרומות
ומצפצף. פה פוצה ואין שבועיים עברו

 המוכנים צדיקים עשרה אין סדום? פת זה מה
אחד? כל דולר 50 לתרום

הרצליה בר־גיורא, אברהם

הקט! ההבדל
מיבצע על סרגוסטי לענת הכבוד כל

 רק ),17.4 הזה (העול□ שלה דבור
 ההפלגה בעת חומרמרו שמעיה חבל
)4 בעמוד (המשך נים•

2487 הזה העולם

הקדמי: השער כתבת

העבדים שתיקת
 ומט הס׳׳ס, אנשי של בית־הקברזרו בפרשת
 הרבה נשמש דג!. רוגרד לבקר מתעקש

 קזלה מלבד - מחאה קולות
 נוהגת הממשלה ישראל. של

 מעזה היא אי! נרצע. כעבד
האדון. ירגז פן מאומה, לומר

האחורי: השער כתבת

בלב מסמר
 גינגולד אפרת נפצעה שנים ארבע לפני

 האיש ונפטרה. מסמרים אקדח מיריית
 חיבר פרי, רפי אהובה ברצח, שהורשע

להו־ כדי שלמה חוברת בכלא _
הנוס־ לדבריו. צידקתו. את כיח
בליבו. עדיין נעוץ שהרג מר

הביתה... כמעט
 להתקפל לצדדל עזרה סרגוסטי ענת

 ולא ״שלום קרעון. אגם מסביבות
 (בתמונה), החיילים קראו להתראות,״

 ולא גיבל־בריד עוד ״לא
 אבל גיבל־זבביר:״ עוד

מדי קצרה היתה הנסיגה ^0^

פוליטי זוטא
ק יעקב הדתי השופט  דעת־ כתב נז
 של במישפט־הזוטא מפתיעה מיעוט
 ב־ ,שנתיים לפני המחתרת. נאשמי

 עמדה נקט מועדי, בני של מישפטם
 אצל גם האם הפוכה.

 הסיכד משפיעה שופטים
 שי־ על הפוליטית פטיה

©המיקצועיי קול־הדעת

נמשכת .והמלחמה
 צד״ל כי הוכח, צידון סביב בקרבות

 האזרחים במילחמת צד עוד אלא אינו
הוא כי העובדה בלבנון. החדשה

 את במהרה תגרור ישראלי שכיר־חרב
—־ ------------ ------

₪ אחוס שד ש
 עוד בנכרים, נרצחו בני־אדס מיליון

 במיצעדי־-המוות. מתו מיליון חצי
 זוברים, עדיין בישראל הארמנים

 הראשון רצח־העם את שנה, 70 אחרי
 מי .20ה״ במאה שאירע ^000^

 לאס בבן נולד שלא
מתרגש. אינו ארמנית,

□1־11־11 ן1־1
 הדיח איך השירותרום: של הקלעים מאחורי

 בגלל האחרון, ברגע דיין דודו את בן־ישי רון
 הוא ואיך מה־בכך, של עניין

* * (  מיבצע את להפוך הצליח ש
״רונושנור". למיבצע ההתרמה

 רק היא שיזף נטע
 חיילת־ ,19 בת

 היא אבל בשוקים. השומרת חיב״ה
רק שתהיה מבטיחה

 ושעוד מהוללת, דנית
הרבה. עליה ישמעו

ס אז ח״ל < ג חי  א
שגה 20

 על חושפני בראיון מספר קורן אבי
לכו שהיו ושחקניה, להקת״הנח״ל

 צפיר, טוביה חנון, שלום - כבים
 על ליטאי, דני על - חן שולה ואשתו,

ועל בלהקה היחסים _
 לזמזם שנהג השירים

לויגטון. יעקב עם

ה ש ל צ ד ה
 היה אפשר הימים ששת מילחמת אחרי

 יום־הכיםורים אחרי ולהירדם. להשתכר
 קובע לבנה, אחרי לטייח. היה אפשר

 לבדק־ צה״ל זקוק בהנדון, אבנרי אורי
 יעיל, לצבא אותו שיהסוך יסודי, בית

 תוסס המדיני בשהדרג וזול. גמיש
 מוטלת — קטף ״ראש

 על לשינוי האחריות
סהקצינים. של הכתסייס

לי אמור
חבר מיהו

 בוחלים אינם שרון אריאל של אנשיו
 חבריהם גוויות הן אפילו בגוויות,

 יריביהם את להפליל מאיימים הם למיפלגה.
 של דרכו את בהם ולרצף במעשי־שחיתות

 בן־ציון המוחלט. השילטון אל מנהיגם
 מד־ עובדות מגלה ציטר־ן
^ מ.,מצודת דליפות על הימות ד | \ 

ש ל־ גם לרשויות, זאב״
ולמם־ההכנסה. מישטרה

אסורה אהבה
 אסור: בתחום לגעת העז דיין גיסים הבימאי

 במהלך מרמאללה. ומורה צה״ל קצין אהבת
 אבנים לברד נקלע ההסרטה

 וסבל ערביים צעירים של
סהצבא. שילטונות מהתנכלות

ד ו ד - י פ ו ד ג
הברי הצמרת להקת

 סטרייטס דייר טית
 לנחות הספיקה לא

 נחתה וכבר בישראל,
 של מיתקפה עליה

ו ישראליות נערות
 הזדנבו הגרופים עבר. מכל אותה הקיפה

 ושרית מקום, לכל אחריהם
שהלך. מה על מדווחת ישי

ר ח ח ר ר ח ר מ ה
חת: מ מר

המפוצ השמלות 75
די־ הנסיכה של צות

 סלע ששימשו אנה,
האי בין המחלוקת

* והאנגלים טלקים
(בתמונה) סטן טליה

שעיקבו־ אבא מצאה
 נשוי חיים * שנה 33 לפני אבדו תיו

 ש□ לשלושת□ שושנה. עם חי אבל לאיילה,
 נאב־ ושלושת□ - שיף - אחד מישפחה

* המלונות רשת על קים
 גדל (מי מר־דכי מפנק איך

| |  של בנה את מאיר שלום) * ■
בהרב. אורה שלו, המזכירה

הקבועים: המדורים
 בוושינגטון סעודת־שלום - מיבתבים

3 19ה־ במאה ימי ומסע
4 העיתונאי אחריות - יקר קורא

5 שמגר רגז מדוע - תשקין*
6 עיתון־ילדים היה - במדינה

7 טיפול־שורש צוז״ל: י מדדן
 ממשלונת - קאבינט לא - אישי יומן

15 נשנות - פמיניזם לא
 סיפרי־ילדיס - זה וגם זה גם

21 הפרטי והמזל
 הדשא על בהרצליה - ישראל לילות

22 השירי□ על ובכסית
 מילת־הברזל - אומרים הם מה

24 הדרוזית

 של מהתקשרות - תשבצופן
 נולד עוף עם בן־בקר

28 אותיות) 5(קטן עוף
28 האגורות של הקסם - הווי

28 מיגרש לקנות לא מתי - וטרוסקום
תי מיכתביס ת  חתיכה, - ל

30 שחצנית לא אבל
31 צ׳יץ של לכבודו המקהלה - שידור
 ביתו על אנטנה אין מדוע - אנשים

32 חלבי רפיק של
35 בחצר ארואסטי אצל - ספורט

36 איש־וזמיסתורין מות - תמרורים
40 והמונית המזכירה - המרחלת רחל

41 קאן בפסטיבאל יראו מה - קולנוע




