
מכתבים
החיילות את לזהות

תבוא. שלא צרה כל על הצעה
 נוטלים מהם בנים, אצל למקובל בניגוד

התגייסו ביום וצילומי־שיניים טביעת־אצבעות
 דומים אמצעים לקחת נהוג לא לצה״ל, תם ת
לצה״ל. גיוסו ביום מבנות, ד

 והמיקרה רב סיכון לדעתי, מהווה, זה דבר
דוגמה. לשמש יכול קדמי הדס של הטראגי

 שבנות הוחלט מאז רבות שנים עברו אומנם
זאת, למרות אבל המסתער, לדרג משתייכות אינן
 בנות משרתות שונים ובמוקדים במיפקדות הרי

 יחילו לא מדוע לפיכך, לקו־האש. מקום בסמיכות
 וצילומי־ טביעת־אצבעות נטילת של הנוהג את

המתגייסות? מהבנות גם שיניים
עין־גדי אראלי, אבנר

טביעת :לקחו אבן במילחמתיהלבנון •
 לשרת הועברו הן כאשר מחיילזת, אצבעות !
לגבול. מעבר |

^ • • •
השוגים את שונאים

היסטוריון סתם איננו בארון סאלו
פיקח. אדם גם הוא 11.5 הזה (העולם

 ביותר המרשימים העדים אחד היה בארון
ב 1961 בשנת אייכמן אדולף של במישפטו ן

 ואחותו שהוריו בארון, נשאל כאשר ירושלים.
ה אייכמן, של סניגורו על־ידי בשואה, הושמדו

 הבסיס לדעתו, הוא, מה סרבאציוס, ד״ר גרמני
 פשוט ״אנשים בארון: השיב לאנטישמיות,

 מזולתם שונים והיהודים השונים. את שונאים
גבעתיים הירש, אגון שניסי 3000 כבר 4

 כשהוא עכשיו, אבל גיל. של בעיה זאת אולי
 אופטימי כל־כך לא כבר בארון ,90 לגיל הגיע
 שליוותה אופטימיות היהודי, העם גורל בדבר
כהיסטוריון. פעילותו שנות עשרות במשך אותו

 במסיבת־העיתונאים לאחרונה, נשאל, כאשר
 ההיסטוריה של הנוסף הכרך הופעת לקראת

 ההישרדות סיכויי לדעתו, הם, מה שלו, היהודית
 ולבסוף השיב בטרם בדעתו חכך היהודי, העם של

 יהודי של הדוגמה את הביא ואז לדעת. קשה קבע:
 היהודים היו 13ה־ במאה הביניים: בימי ספרד

 בהם ערכו 14ה־ במאה השילטון; מראשי בספרד
 הם )1492( 15ה־ ובמאה הראשונות הפרעות את 4

לחלוטין. מספרד גורשו כבר
תל־אביב כהנא, אפרת

איגפרציה כן גם
 המשוטט אחד הפעם קורא, עוד

העולם לקוראי מדווח הגדול, בעולם .
שם. שהולך מה על הזה ^

שלי. הבסיס שהיא במייאמי, נחתי סוף־סוף
 ובלעתי הזה העולם גליונות של חבילה מצאתי
קיץ. בטרם כביכורה הביטוי, על לי תסלחו אותם,

בארץ, אתם. מה שאלה. לי יש עכשיו אבל
אינפלציה, זאת האינפלציה? על כל־כך בוכים
בבוליביה, מטורף מטיול שבתי זה־עכשיו זאת?
 אלף 16 של שנתי בשיעור אינפלציה: יש ושם

אחוזים:
 רואים שבו צילום, ביים הבירה בלה־פאז עיתון

 חבילת אחת ביד מגישה במכולת מוכרת כיצד 41
 את מקבלת היא השניה וביד קילו חצי של חמאה

 במישקל שטרות, של חבילות־חבילות התשלום:
קילו! שני של כולל

ארצות־הברית מייאמי. בן־גד, אפי
• • •

בפרהסיה פוליטיקה *
 מדוע מסביר לשעבר קצין־המישטרה

בשעתו(העו מנועים ואשתו הוא היו
 בפעילות חלק מלקחת )10.4 הזה לם

פוליטית.
 עם להימנות בחלקי שנפל הכבוד על תודה
 ה־ אוד!ת ביריעה אנשים. במדור הנזכרים

 כי להעיר אבקש שלי... הפוליטית אורינטציה
 שביקש כמי על־ידי נשלח לא שהוזכר, המיכתב
 הקמתה עצם שאת (שינוי), לתנועה להצטרף

 איני מדוע אליי, לפניה כמענה אלא בחיוב, ראיתי
ממש. של לפעילות נרתם

 היא, מדוע להשיב כדי בא אשתי של איזכורה
 היינו במישטרה, כמוני, למילואים, כקצין־קישור

 בפרהסיה חלק לקחת כמשרתי־ציבור, מנועים,
 בעצרות־ השתתפות מלבד פוליטית, בעשיה
ראש־הממשלה, של ביתו מול הפגנות, או הזדהות

 עמיתיי שירו מפצצות־הגאז עיניי, גם דמעו שבהן
שומרי־החוק. לשעבר,

ירושלים נחמיאם, סמי

היונה קור
 עוף של שמו על קרוי פרס שימעון

א כעת אך דורס,  כוחו את מנסה הו
ם בהמיית־יונים. א א ה  הו

1^0  או נוצותיו את מחליף ^9
סי מבצע רק שהוא  תכסי

אנטי־רוטציוניים? לשלשת

ההסת״דהו
ו ח ל י ב ה

 מזירות במערכת מעוניינים המערך ראשי
אין כי האפשר, ככל שקטה הסתדרותית

 _ בסו הליכוד ראשי מסר. כל להם
 עלוב, קדתעמולה בהסתדרות עסקניהם

 את להרגיז לא כדי
בממשלה, ״,שותפיהם

איב־ לא ,למצביעים
ינצח. מי בלל יפת

כדי

שנה 40 אחרי
 הובסה אלולא העולם נראה היה כיצד

 אדולף שנה? 40 לפני הנאצית, גרמניה
 במיסמך זאת פירט היטלר

 ן רגן רונלד מדהים. סודי
אותו. קרא לא בוודאי

ס׳■״ך 1 ו1<־ :׳-זג-י.י
אב  בלי ז

ע\<נ<<ם
 כיצד מספר ומעריב) (הארץ פרקש זאב

 הסנטר על מדבר פוליטית, קאריקטורה נולדת
 הגבות מאיר, גולדה של האף פרס, שימעון של
 אינו כי מגלה ,דולצין אריה של

 הוא כי — בצבע לצייר יכול
 ״כולם ומודה: — צבעים עיוור

נבזה!״ לא אני כי אותי, אוהבים

האסון

 ללדת. עמדה שמיכל בזמן השתבש משהו
ת שנה כבר מאושפזת היא מאז בבי

שטיין, , צמח כמו לווינ
 השנה בן וירון (בתמונה), £

מבין. ואינו באמו מביט

תרדוף דגל דגל
 לודזות־דמו• על הדביקה תל־אכיב עיריית

 ודגל ישראלי דגל המראות כרזות דעות
 אך בזה. זה שלובים פלסטיני,

כר להחרים ניסתה המישטרה
בעיר. חנויות משתי כאלה זות

ת תב הקידנד: השער כ

דרבנן רצח
 המחתרת נאשמי נאבקו במיקרה לא

 כראיה הודאותיהם הגשת את למנוע
 רבניהם על הגנו הם בבית־המישפט.

 כי עתה, עולה ההודאות מתוך ומוריהם.
ה־ של האמיתיים המנהיגים

 נמצאים הרצחנית מחתרת
ההתנחלות. תנועת בצמרת

ת תב . האחורי: השער כ

בקושי הרשעה
 היקשתה התביעה של טאקטית טעות
 גיל את להרשיע השופטים על מאוד
בינ הברוקר. ברצח (בתמונה) בן־גל
 ויצחק יעל של מישפטם נם נפתח תיים

 זהשערו־ הברוקר, של מעסיקיו מוריץ,
 סביב הכלכלית־פלילית ריה

 להאפיל מאיימת זה מישפט
לחשיפתה. שגרם הרצח, על

פ<ספוס
הכספות

 להתפאר שרצתה המישטרה,
 פרטים הדליפה בהצלחתה,

ה שוד חקירת על חסויים
ה בירושלים. כספות

 איפשרו מחדליה אם
0להימלט? לפורצים

הכבוד,
הביגיון
והנסיון

להתאבד

צי א הנ
ק חז ה

 עקבו וידידי-אסריקאי, גרמני בימאים, שני
 והפיקו 80 בן נאצי פושע אחרי במצלמתם

מזע תעודה שהם פרטים שני
 חזק הוא כי הוכיח הפושע זעת.

מאשפי־המצלמה. יותר וקשוח

 קוני חברתו, של כבודה על שהגן צדלי,
 של בגופו פיגיון נעץ (בתמונה), קלברט
 אחר־כו מייד אליה. שנטפל השיכור, המהנדס

 השבוע, להתאבד. הצעירים התיירים שני רצו
 של עדותה את ששמע אחרי
נגדו, המתנהל במישפט קוני
שוב. להתאבד צ׳רלי ניסה

הקבועים: המדורים
 חיילות לזהות כיצד - מיבתבים

 החתימות מהפיכת - יקר קורא
 פורצים מדוע - ת־טקיןי

 לבתי־שופטים
 מיליארדים - במדינה

 ביטבורג תמורת
 נעלם, הייעוד - הנדון

 נשארה הביורוקרטיה
 לשים ״לא - אומרים הם מה

 אחד!״ בסל הביצים כל את
 פרגמה בשם אדם - אישי יומן

 צייץ׳ רכב לא מדוע - אנשים
הסוס על
 גיל ובאיזה מתאבד מי - הווי

לבובות כמו ריסים - זה וגם זה גם

12
15

16 
18 
21

 ישראלית אופנה - ראווה חלון
 ישראליות משכורות של במחירים

 את הורסים הצרפתים - קולנוע
 מנחמים והאמריקאים עצמם

עצמם את
 המזלות 12 - הורוסקופ

 ־׳* השבטים 12ו־
 הנשמה, על שחור תחת - שידור
 הנשמה על אפור

 ילדים, 10 - תמרורים
מוצלחים וכולם

 פרווה קונה מי - המרחלת רחל
 בגידולו שלב - תשבץ

 אותיות) 2(עש־הבגדים של
אולסי של הכוסיות תשע - ספורט

22

24

29

30

31
32

40
41

ל רג דו  כ
ד 70 ג<ל ע

 מכריז צעיר!״ כל עם להתחרות מוכו ״אני
 בן שמייצר, דויד המאמן

 להמשיך המתכוון ,59ה־
שנה. 70 גיל עד במיקצועו

מדווחת: המוחלת וחל
 משחרות לפאריס, נוהרות החברה נשות

 טרוק. בשם פלאסטי מנתח של לפיתתו שם
 זה הפעם גם בהריון, שוב גלרון צורית •

 לארץ, שבה פרי חני • בעלה רשף, מרפי
 כלה עם התחתן שחברה־לשעבר אחרי

קין יגאל • עשירה־עשירה ר מ  עומד תו
ידי בעזרת הפעם אב. נוספת פעם להיות

ה דתו מ ע מינה של הישראלי הקשר • נ  רו
 האירוויז־ בתחרות איטליה נציגת פאוור,

ה שמשאירים הציקים • יון  וגי לוי חוו
 להם מקלקלים שלהם במיסעדות פולופ

 פריד* בין הקשר מה • הרוח מצב את
קה פרוות־שועל, סגל, רי

י £1£ שה * ר אבר מי  צר־ וסופר ט
י ב״פרס־וייצמן״ שזכה פתי

לתפרנים תפור
 כיכר־המדינה על גם פסח לא המשבר

 מורידים כולם בתל־אביב.
 למצוא אפשר והיום מחירים,

 כאילו שנתפרו מציאות שם
תפרנים. של למידתם במיוחד

0
2488 הזה העולם


