
ס בי ח ב בזי
טרוצקי תיסמונת

 ממשלת־ מחדלי של התוצאות על
האחדות.

 שבה הלאומית, האחדות ממשלת התנהגות
 מושך לא והשמאל־כביכול ימינה הימין מושך
 יהודי של אימרתו את לי מזכירה מקום, לשום
 המהפיכה של הראשונים בימיה אחד, רוסי

הבולשביקית.
 ביהודי הפרעות ימים באותם גברו כאשר

 הבולשביקים, מראשי לאחד פנה הוא אוקראינה,
 טרוצקי ליאון היהודי האדום, הצבא מייסד

 את וביקש ברונשטיין) דוידוביץ כלייב (שנולד
 וכשלא היהודים, עמו, בני לטובת התערבותו

 ״הטרוצקים טרוצקי: בפני הטיח הוא נענה
 הברונשטיינים אבל המהפיכות, את מחוללים
המחיר!״ את משלמים

חושבני. ברור, הנמשל?
□,יחשל פרוסט, חיים

מק־אאוט
 בשטחים ההתקוממות על עוד

 16.12.87 הזה (העולם הכבושים
והלאה).

 עקשנים תיישים זוג כמו הם והערבים היהודים
 שלי והמסקנה צר גשר על זה מול זה הנפגשים

 הסופית, המילחמה היא שמילחמת־האבנים היא
 כל את יזיזו שהיהודים או בנוק־אאוט: שתיגמר
 שהערבים או המיזרחי הירדן עבר אל הערבים

לים. היהודים כל את יזיזו
 האחרונה המילחמה כי שאמר, בן־גוריון, צדק

הערבים. ינצחו שבה זו, תהיה
חולון גיהנומי, נח

ברירה אין
 בשטחים ההתקוממות על ועוד

הכבושים.
 מיוגוסלביה ,1933 בשנת ארצה, עלו הוריי
 ירושלים, זה שארץ־ישראל בתמימותם, וחשבו,
העתיקה. ירושלים וכמובן,
 ללא שפה, ללא כסף, ללא בירושלים, חיינו

כלום. ללא סוכנות, ללא אולפן,
 בבנק בניקיון ועבדה שרוולים הפשילה אמא
 כבישים בסלילת עבד ואבא החדשה שבעיר
העליון. בגליל
 נשמעו שישי, מימי באחד ,1936 בשנת ואז, .״

 וקורא,אידבח בסימטות רץ אספסוף של שעטות
 מישהו, נשחט פה אל־יהוד!'... אידבח יהוד! אל
 נשרף שם יהודי, בית נשרף פה מישהו, נשחט שם
יהודי... בית

 הילדים, אותנו, לקחה אמא חודשים כמה אחרי
לחיפה. וברחנו

 בין הגבול, על וגרנו לחיפה הגענו יופי.
שקט. ויהיה טובים׳ הערבים חשבנו,פה ערבים.
 קריאות־ ושוב אספסוף שעטות שוב אך,
 בריחה, ושוב המיסגד מן המואזין של ההסתה

העיר. במרכז הטכניון לחצר
 עלינו זרקו תמיד השמש. תחת חדש אין ...

 לבני־ בינינו מעולם היה לא ממש ושלום אבנים
 שאנו ויותר יותר דעתי את מחזק וזה דודנו

 לנו אסור פשוט ארצנו. על לשמור חייבים
אחת. פעם אפילו להפסיד אסור לנו להתעייף.

תל־אביב ברלוי, כוכבה

עכשיו גזענות
 מוצאו בגלל אדם להעסיק סירוב על

הערבי.
 להצעת־עבודה, התקשר לחיים בן־זוגי
 לאחר בעיתון. ראה אותה בבית־מלון, למלצרים

 באילת, בבית־מלון כמלצר ניסיונו, את שפרט
 לו הוסבר סאיב', השיב,דיאב וכאשר לשמו נשאל
לעבודה. יהודים שאינם מי מקבלים שאין
 היטבנו ש״כה הארץ, שערביי הפלא מה אז

 על לדבר שלא חשים, שהם כפי חשים עימהם״,
 לחוק, מנוגד זה מעין העסקה שסירוב העובדה
מוצאו. בגלל אדם להפלות שאין הקובע

 כזאת גישה קיימת שבארץ היא וחרפה בושה
 נאלצה שבגללן הסוג מן כזאת, וגזענות

אירופה. את לעזוב מישפחתי
תל־אביב דומניבסקי, לידיה

סיבה אבי מיגו
 ראשי״התיבות מכת על עוד

 10.2.88 הזה העולם (״מיכתבים",
והלאה).

ראשי־ של בים הטובע היחיד איננו צה״ל
)4 בעמוד (המשך

שהושתקה הנושה
ב מתעוררות ביותר חמורות שאלות
 והעובדה צינור־הנפט לפרשת הקשר

 הושתקה מדוע — יותר עוד התמוהה
 בכלי־התיקשורת כליל כמעט הפרשה
 מתמנה היה מתוקנת במדינה בארץ.

 את לבדוק כדי חוקר
בארצות־ בך הפרשה.
בישראל. לא אך הברית.

הקידמי: השער כתבת

צה״ל וגד פשע
 שאומר מי צה״ר. נגד פשע מבצע בילדי□ לירות צה״ל לחיילי שאומר מי

מכוונות. במהלומות בני־אדם של עצמותיהם את לרסק צה״ל לחיילי
צה־ל. הרס הוא עתה שמתבצע ומה צה״ל. נגד פשע מבצע

הצבאית. מהבחינה גם אלא ההומאנית. מהבחינה רק לא

הגבות
הראשונה

נת אמנם הרצוג אורה
 גילויים בהרבה קלה

במסעו־ שובניסטיים
הנשיא, כאשת תיה
 רואה אינה היא אבל
שווית כמי עצמה את
 של הקאריירה למען רה

 הרבות מהנסיעות ממעמדה, נהנית היא בעלה.
 — לה אסור כי וטוענת ובעולם הארץ ברחבי

 אל להתייחם — נשיא לאשת
£ 0  דבר רק יתרה. ברצינות עצמה £ 2

ברטיות. — לה חבר אחד

האחורי: השער כתבת

מיו? בלי כוורגל
 להשפיע עלול נשים והיעדר הריחוק האם

 האם באוקיאניה? שחקני־הנבחרת על לרעה
במיו חזקים מיניים יצרים לספורטאים יש

 מתח לתוספת גורם המיני החסך האם חד?
 כרוך אינו מזדמן מיני פורקן האם לשחקן?
 נב־ של יציאתה בעיקבות הכושר? באובדן
 באוקי־ למישחקים חרת־ישראל ---

4*6  שאלות הזה השלם היפנה אניה 1
לאנשי־מיקצוע. ואחרות אלה ^■י^

 נסעת חוה
מיותו מניחוח

 להוצאת לניתוח סלמן סמי נכנס כאשר
דעתו על העלה לא הוא מכילייתו, אגנים

מעוננת בדיחה
נמ שולץ, שליחות ששמה המעופפת, הבדיחה

 אופיינית בשחצנות המעוף. במלוא השבוע שכה
הפלס לב את לרכוש שולץ ניסה לאמריקאיים

באו. לא המנהיגים אך טינים.
 איפשר שלהם העצמי הביטחון

״המזכיר״. בפני לירוק להם

 כתוצאה חייו. על הניתוח ישפיע איך
 וקשר־ הניתוח במיללך רפואית מרשלנות

 הוא הרופאים, של שתיקה ^9^
 הנזקק לחולה־סכרת הפך

תכופות. לזריקות״אינסולין

[אתו^השקל
חוקית לא

 השליטה את לידיו להחזיר ינסה אירגון־הקבלנים
 בניר תל־אביב עיריית של מיכרז • הבדה בבנק
 אמריקאית דראג־סטורס רשת • ט״נוס יורק

 ניגשת שוב תריראן • בישראל מוצרים רוכשת
 • אמריקאית אלקטרוניקה חברת עם למיכרז

 פוסט הניריזרק • לבוררות ובתוביץ חבינשט״ן
 ישראליים יצרנים • פרו־ישראלי על־ירי נרכש
 • בניו־יורק ביריר־האופנה השתתפותם ביטלו

^.9  החוק על עברו יהודיים אירגונים ^7
■£ 1  ב־ הודעות־תמיכה כשפירסמו 1

ישראל. ממשלת של מדיניותה

בזכות
 הזה להעולם בראיון
 אלוני מירי מספרת

 שלה. הקאריירה על
 החדש התקליט על

 חברות״ההפקה של עזרה כלא שהפיקה
 להקת-הנח״ל על ילדותה. על הממוסדות.

 בזמר צאן־ברזל לנכס שהפך לשלום והשיר
 שמואל בעלה על העברי.

 בגיל שחלה בנה ועל אומני £ ]3
והבריא. בסרטן שנה חצי

הרצח
 מדוע בידר לא עריץ

 אלון ומאיר אלי גדצחו
 מ׳ט־ הסישטרח מעם*.

 בדד־ מדובר כי עדת
 אלי, אלמנת (בתמונה), איילה נות.ל־השבוסו

 של •טיחרורו מאז אותם. מבכה
1| £  נהגה היא מהכלא האח, מאיר, ו

שניהם. עם יצועה את לחלק

סמים נשים,
ו״ן ואס■
אח לרגע. לאנה אסידיין

 עליות רצופי נישואין רי
לנג־ קרוליין עם ■ומורדות

 של קצרה אפיזודה פורר,
קל־ סמדר עם נישואיו

 מונה עם ורומאן להתגרש, שכח שממנה צ׳ינסקי,
 את .20 בת צעירה עם רומאן אסי מנהל זילברשסיין,

 קצת לדבריו. עבר, כבר הוא מסמים ההגמיל לבש
מהב־ גופו את לנקות לו קשה יותר

הלאה? מה התרגל. שלהם הורים
חומר. מכין הוא עכשיו יגידו■ ימים

ווחת:7וו /77/77׳מ7 7/77
 אלי של בזרועותיו נחמה מצאה שוורץ שימעונה

 • לגינקולוגים מכורה — גל סיגלית • פפושדו
לחופה. יוחננוף בכי את לסחוב מנסה גליק רונית

 חן נאווה • תצליח? היא האם
ניו־ לטובת תל־אביב את עזבה
• באואר סטיבן את ומצאה יורק

 חלום ער
וקטיעה

 יאסר של הקרוב יועצו אבו־שריף, בסאם
 ספינת־השיבה מבצע על שמונה ומי ערפאת,
 מספר הוא הזה. להעולם להתראיין הסכים

 אצבעות־ לקטיעת שגרם מיטעו־הנפץ על
ספינת״ אירגון על ידיו. 1 |  ועל החלום על המגורשים. £ י

הסיכסוך. לפיתרון דרכים

וסרטן סמים
 המתרחש על הכתבות בסידרת נוסף בפרק

 נשים על אדווה נעמי מספרת בנווה־תירצה,
הבל המוכרות, על בסמים. שהסתבכו

 והשפחות העצמאיות הסוחרות דריות,
 ש־ ,הבלגית סנאן מרגריטה המשועבדות.

הש־ הירואין, לארץ הבריחה
הטי־ למימון בכסף תמשה £

^ בסרטן. החולה בבתה פולים ^31^

חן רינוני
 • ודורית שוקי הצמד של האמיתי הרומאן

 הציבורית האישיות של הסודי והרומאן
 בת־ בבית־מלון הימורים • הכלכלית ישיותוהא

העו־ של מיבחן־הסדין • ימי
£י1  אבל מחפש. וולוך נתן • יר 1

מישרד־היכרויות. דרך לא

עלחדש דף
כצעצועים פחדים

 בודדים," אנשים של צעצועים הם ״פחדים
סו היא רייר. אשר משירי שחרור ציפי מצטטת

הת הוא כינוס משהוא שיותר כינוס־שירים קרת
 הגיע ושות׳ קריים יוסי של ״פרוזה" חדשה. חלה

 מקרב״לב ברכות שנים. ותריסר חוברות 100ל־
 הספרותית. הפריודיקה של הלא־נורא לילד

 ייש־ ברגנר יוסל שציורי חושש שבא שלמה
 חד זר ונתן באוסטרליה, ארו
ל־ באחרונה הפכו שכמה שש

לא־גותס). (כן־גורוס, קנגורוס

הקבועים: הסדורים
3 ברירה אין — מיבתבים

4 ד!ן1(פ1 אלכסנדר — העדרך איגרת
5 לחחת מנהל — תשקיך
8 הסשפפת הבדיחה — במדינה

10 סחרה פיסקה — והשקל אתה
11 בוונציה חיים - אישי יומן

12 בקלאוזח שש — אנשים
14 הלצונ אורה — חשבון־נפש

15 ליטאית אהבה — תמרורים
16 אלול מירי — השבוע ראיון

20 בוערת אהבה — קולנוע
21 ספ״של פזלים — זה וגם זה

22 ׳סי־הורדח - ישראל לילות
26 באוסטרליה קפקא — חדש דך

32 תשב*ן
33 הציפורן — הורוסקופ

38 השלם בל על — מרחלת רחל
39 )5(עמוק נרו! — רון רינוני

 טמיר, אברהם — אומרים הם מה
 אלכסודו, אסתר יצחק׳. יצחק

40 צפיר טוביה סביר, (׳11 קי,10צי פיוחס

פלסטינית אי.טי.
 הצעיר בפורום באחרונה שהוצגו סרטים שני
 מקורית בגישה מצטיינים פסטיבל־ברלין של

 ביירות במרחב. העגומה הפוליטית למציאות
חו שלושה מתעד האחרון הבייתי הסרט -

ומו בביירות. אחיות שלוש של בחייהן דשים
 על סיפור הוא ידידות של תה

ההופ החיצון מהחלל אורחת
פלסטינית. ללוחמת־חופש כת

.31 —1 2635 הזה העולם




