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פדאטו שהון  -הסוף ד
על הדיווחים של ״העולם הזה״
בפרשות השונות בהן היה מעורב
ח״כ שמואל פלאטו שרון ,והכתבה,
המגלה פרשות חדשות שלו ,יחד
עם הדיווח על הסרת חסינותו
)״העולם הזה״ .(2178
*"'העולס״הזה תוקף את פלאטו שרון כבר
זמן רב .עד עכשיו חשבתי כי העיתון פשוט
ניהל מילחמה אישית נגד הח״ב מפני שהוא
גזל קולות מאורי אבנרי לכנסת .עתה ,עם
הסרת חסינותו ,אני מבקש מכם סליחה.
יצחק פן־צפיר ,נתניה
היועץ המישפטי לממשלה צריך להודות
להעולם הזה .השבועון היה הראשון שחשף
את דמותו האמיתית של ח״כ פלאטו שרון.
דליה מטין ,תל־אביב
אתם בטח חוגגים במערכת על זה ש
היועץ המישפטי הצליח להוריד לח״כ
פלאטו שרון את החסינות .אל תחגגו כל-

נותנים ידם לאדם שנאשם בעצמו בעריכת
פוגרומצ׳יק באנשי מיעוט החי איתנוז
יוסי זיו ,תל־אביב

לירה לירה תרדוף
על החישוב שערן יגאל לביב,
)״העולם חזה״  ,(2187בכמה ירדה
הלירה הישראלית לעומת אמה-
הורתה הלירה שטרלינג.
יגאל לביב טוען כי הלירה הפסידה,
לעומת הלירה שטרלינג ״כל שנה 200
אחוז מערכה.״ אפילו הלירה הישראלית
אינה יכולה להפסיד יותר מ־ 100אחוז
מערכה ,כי אז ערכה שווה פחות מאפס.
לביב כנראה רצה לאמר שאם היום לירה
אנגלית שווה  60לירות ישראליות ,כאשר
לפני  30שנה היתד .לירה אנגלית שווה
ללירה ישראלית ,הרי שכבייכול השטרלינג
הכפיל את ערכו כל שנה .אך גם זה
כמובן אינו נכון .אילו הלירה שטרלינג
היתד .מכפילה את ערבה׳ לעומת הלירה
הישראלית כל שנה ,במשך  30שנה ,היתד.
לירה שטרלינג שווה היום 1,703,741,824
לירות ישראליות.
מיכאל י .כרו:ר ,ירושלים

ניתוח מדו״ק
על המשבר במיפלגה הליברלית
ופרשת ארליך—פלומין ,בפי שתו
ארו בכתבה ״מיפלגה בבוס מים״,
)״העולם הזה״ .(2178
התאור שלכם על מה שקורה במיפלגה
הליברלית היה תאור מדוייק ואובייקטיבי.
ניכר כי הצוות שחקר את הנושא היה
בעל מקורות מידע מעולים וכן בעל הבנה
בכוחות הפועלים מאחרי הקלעים של ה-
מיפלגות בארץ .המשיכו עם ניתוחים מסוג
זה ,על כל המיפלגות.
פרץ כחן־דף ,חיפה
הכתבה על המיפלגה הליברלית היתד.

שער ״העולם הזה״ )187צ(
מי צדק?
כך הרבה .הוא ייצא זכאי במישפט .שופטי
ישראל הם שופטי צדק .פלאטו שרון עשה
בשביל המדינה הרבה יותר מאשר אורי
אבנרי.
ראוכן אליה ,תל־אביב

בין אדליד לשטחים

מאוזן :
 (1סיפורי  (5 :פריכות !  (10אביון (11 :
ראש ,בערבית;  (13מילודיחס נפוצה;
 (14בהשאלה :מרכז!  (15מזל;  (16מין
פרפרת;  (18אם־הפנינה!  (20יהיר; (21
פרח־בר צהוב נאה!  (22אחורי הגוף!
 (24מיהרו;  (25בילבד;  (26השקפה;
 (28חן;  (30ייסורים;  (31חלש; (32
אכלו עשב באחו !  (34המציאו !  (35ראש־
לישכה )ר״ת( (38 :משמעות ;  (39חי לילי ;
 (41רך בצאן  (42 :מן הגפיים !  (43מונח
בתורת החשמל (45 :חווה!  (47מינחה!
 (48גזיר־עץ!  (50הודעה אלחוטית; (51
השתחווה ;  (52תנועת־מים בים ; (54
ידידו הטוב של האדם;  (57כסות הרגל
)הפוך( (61 :מרושע (62 :מן המזלות:
 (64חי איטי (65 :שד,״י״ (66 ;.תחמושת
לקשת;  (67עצם בפה (69 :עיר־נמל
עתיקה בארץ ;  (70שירות קנטינות ומיזנו-
נים )ר״ת( (72 :שוק ערבי;  (74פיסגה!
 (75עליכם להיות !  (77 :אולם  (78 :צבר ;
 (81מאבני הריחיים !  (83קרס !  (85יחידה
בסולם הצלילים (86 :נקיק;  (88מילת־
זירוז ;  (89ציוויליזציה  (91 :קידומת הו
לנדית (96 :פלא;  (95נתיב (96 :שם
דורכים את הענבים (98 :נוזל החיים:
 (100קריאת־יגון  (102 :חזר ;  (103ממציא
הטלפון (104 :קיבוץ בארץ;  (105בהש 
אלה :שומר־ראש.
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מאונך :
 (1בושם מיקראי;  (2עליך לרשת!;
 (3מידת־אורך אנגלית  (4 :מקולות הגברים
במקהלה (6 :הגיע (7 :זאטוט (8 :נהר
באפריקה ;  (9עולם ;  (12שך ;  (15גניוס ;
 (16מאכל !נוזלי  (17 :מכלי־המטבח ; (19
שגור (20 :שביב (21 :שנינות; (23
בירת הנגב )ר״ת(  (24 :לאן ו  (26 :ספר :
 (27בירה אירופית!  (29פרזדנוי; (30
סופה ;  (33מפה קטנה  (34 :תואר־אצולה
אירופי (36 :אבר־תנועה (37 :אביונות:
 (40ישן ;  (41כלי-קיבול גדול  (44 :מגש ;
 (46מיניסטר ;  (47בלוטת־הנקה ;  (49נמק;
 (50פאזה;  (53עיר ואם בישראל(54 :
טורף ימי;  (55מחלקי הפה (56 :שייך
ל (58 ! -מכלי השחמת ;  (59עשיר גדול ;
 (60נטור (62 :עולז (63 :מציאות; (66
גם זה חום;  (68תחזיות (71 :מזימה:
 (73צמד;  (76אפם כוחו;  (77מין קוף:
 (79ידידות (80 :קריית-קודש )ר״ת(;
 (82מילת־חיוב;  (84כמו  29מאונך;
 (85פנים;  (87מאכל אבותינו במידבר:
 (90מפירקי הגוף (92 :ניר (94 :סיום:
 (96תרנגול  (97עץ נפוץ בנגב (99 :
*ממלא-מקום )ר״ת( ;  (101מכינויי האלו
הות (102 :מופע ,באנגלית (103 :מילת-
שלילה.

על הקשר בין המדיניות הכלכלית
לבין המדיניות בשטחים.
ההצעה הגולמית ,הגולמנית והגמלונית
להעניק סובסידיה לתושבים במקום ,או
נוסף ,להענקת סובסידיה לשטחים ,היא
שהובילה להצעה המקבילה לה בתכליותה
להעניק אוטונומיה לניצרך ,במקום או ב 
נוסף להענקת אוטונומיה למיצרך.
אכרהם שרון ,עין השופט

בין פוגרום לפוגרומצי־ק
על ההבדל בין הציונים לוחמי
החופש בברית־המועצות לבין או
תם ציונים המדכאים את החופש,
אחרי שהם עולים לישראל.
לפני כשבועיים ראיתי במעריב עצומה
גדולה הקוראת לשחרור ״הציוני ארסקין.״
להזכירכם ,אז היה ארסקין הנ״ל עצור
ונאשם בפריצה לבתי ערבים בחברון ,חבלה
ברכושם ,ונדמה לי גם הבאתם .היום הוא
כבר אחרי גזר־דין שמצא אותו אשם וגזר
עליו מאסר.
*~ה״יתי 'פוסורעירהעצומה אלמלא ו!תקלתי
בשמו של אדוארד קוזניצ׳וב ובשם של
עוד אסירי ציון החתומים על העצומה.
נדהמתי .אנשים כקוזנצ׳וב שחיו בשילטון
של עריצות ,זלזול בחיי הפרט והתנכלות
למיעוטים ,אנשים שראו פוגרומים וסבלו
רדיפות ,רדפו ולחמו למען החופש ,אלה

ח ״כ פדומין
מפונק וזול זוטף
בלתי-מאוזנת! .ניכר שידם של אנשי יחזקאל
פלומין היתד .בבישול הכתבה.
אהרון אנגל ,רמת השרון
אוי לו לעם הזה שיש לו דור המשך
של עכבר־שואג כיחזקאל פלומין .אדם
שבגד באביו הרוחני .אדם שלא שרת
בצבא .אדם שכתב ספר איך לסדר את
מס־ההכנסה .אדם שפרצופו המפונק הוא
ראי לנפשו הלא-צחה כל-כך לעומת פרצופו
הזועף של שימחה ארליך ,זועף ,אך ליבו
טוב .מתי יפסק כבר הפסטיבל הפלומיני 1
י .כהנא ,בני ברק

האס השופט ׳גוב
על הראיון עם האלוף )מיל (.מתי
פלד תחת הכותרת ״התשובה שלא
נשמעה״ )״העולם הזה״  (2187בו
הצהיר פלד את כל שנמנע ממנו
לאמר בבית־חמישפט הגבוה לצדק.
האלוף פלד אמר דברים חמורים ביותר
)המשך בעמוד (6
העולם הזה 2189

