איש האיגודים המקיצועיים וענייני
החברה דויד לוי.
שמיר מנסה להקים ממשלה חדשה,
שימעון פרס מתאמץ להכשילו אך
יתכן שאיש מהם לא יצליח לזכות בכס
הרם .התביעה להקמת ממשלת ליכוד
לאומי יכולה להוביל למצב ,שבו יהיה
רק מועמד אחד מוסכם על שתי
הסיעות בכנסת — יוסף בורג.
יפה נאמן ,חיפה
אין ספק ,כי אריאל שרון היה אחד
הגורמים העיקריים לניצחונו של יצחק
שמיר על דויד לוי .מאליו עולה
החשש ,כי שרון לא העניק את תמיכתו
זאת לשם שמיים ,וכי בתמורה הובטח
לו תפקיד בכיר בממשלה.
בימים אלה מתקרב יום השנה
הראשון לטבח בצברה ושאתילא.
בעיקבות רצח זה קמה ועדת־חקירה,
שמסקנותיה לגבי שרון היו חד־מש־
מעיות.
אם עתה ,פחות משנה אחרי המיקרה
הנורא ,יתחיל יצחק שמיר את תפקידו
כראש־ממשלה בקריאת־תגר על
מסקנות ועדת־החקירה ,יהיה זה אות
מבשר רעות לעתיד.
דליה בקר ,תל-אביב

הקרחת והתחת

תצלומו של חנוך גוטמן
איחר להביא
של הקורא  -מושל צבאי
לשעבר.
בניגוד לנאמר באותו דיווח ,לא
נוכחו שם אנשי אגודות הכפרים .הם
אלופי המ שק
הוזמנו אך לא הופיעו.
מחקרו של שלמה פרנקל על
לעומת זאת נוכחו שם  20ערבים.
האלופים )במיל׳( ,השולטים
ביניהם חבר הפרלמנט לשעבר עלי
בתישלובת הביטחונית־כלכלית
שריף ,וכן מוחמר נאצר ,שהודח לפני
)העולם הזה  24באוגוסט ,(83
כמה חודשים מראשות אגודות
ראוי שישולב בסיפרי האזרחות
הכפרים במחוז חברון ,כאשר ביקש
בבתי־הספר התיכוניים.
להקים גוף פלסטיני־פוליטי.
אפשר להתווכח על כך אם אגודות
הכפרים הן אכן.אחת התופעות המאו
סות ,קוויזלינגים״ ,או אירגון שאומנם
הסתייע בעבר על־ידי המינהל היש
ראלי אבל עתה — כאשר ראשיו
מגלים את מגמותיהם הפוליטיות —
אין מניחים לו להמשיך ולפעול.
אך מדוע להשתמש בלשון גסה
).החבורה העכורה כולה ,החל במוש
לים צבאיים משומשים כמו מנחם
מילסון וצבי אל-פלג...״( כלפי מי
שחולקים על דעתם?
צבי אל-סלג ,תל־אביב

כל הכבוד! ההחלטה להכתיר את
מנחם בגין כ״איש־השנה״ היתה נכונה.

שד תצל □1שר השנה
בין הצלמים שבחרו את עבו 
דותיהם המוצלחות בתשמ׳׳ג
).העולם הזה'  $בספטמבר
 ('83נפקד מקומו של חנוך
גוטמן.
מדוע שכחתם את חנוך גוטמן ,שהיו
לו השנה כמה סקופים של ממש —
התינוקת הלבנונית שידיה נחבשו,
שוטרים המכים את שובתי אל־על
אילנה שמיר ,חולון
ועוד?

• חנוך נוטמן נענה לבקשת
העולם הזה לבחור מבץ תצלו-
מיו ,אך הוא הביא אותם למע
רכה באיחור ,אחרי נעילת ה
גילי)) .אחד מהם ,שבו נראה
אלוף אביגדור בן־נל מצלם
שיירה של צש״ף המתפנה מביי
רות הנצורה  -בראש העמוד.

הפרישה של מנחם בגין
על הודעת ההתפטרות של
ראש״הממשלה ועל הניסיו 
נות להקים ממשלה חדשה.
העולם הזה 2402

הגידול המתמיד בחלקו של
תקציב־הביטחון ,על חשבון
סעיפי־תקציב אחרים ,מעורר את
השאלה :מה יהיה אחרי
שהביטחון יבלע  100אחוז
מתקציבה של ישראל? באץ לה
לאן להתרחב ,לא תשאר בידי
התישלובת האדירה אלא אפ
שרות אחת — להרוס את עצמה.
יוסף זלץ ,ראשון־לציון
התפטרותו העצובה הינה הוכחה
מצויינת לכך .האיש שאמר ״אינני יכול
עוד״ התכוון בוודאי לכל מה שכתבתם:
בכל עניין הוא נכשל והכשיל ,כל
דבר שניסה לעסוק בו — השתבש,
והאחריות למצבנו תרבץ לעד על
ראובן חזן ,גבעתיים
שיכמו•
הרצח הראשון בעולם אירע בשל
קינאת־אחים ,האחים קין והבל .השנה
כמעט חרב העולם בגינו של מנחם
בגין ,שזרה שינאת־אחים בארץ ומיל־
חמות בחוץ .טוב שהלך!
רחל צור ,תל־אביב
מרכז חרות הצביע ,הכריע בעד איש
המחתרות והריגול יצחק שמיר ,נגד

.העולם הזה" ) 24באוגוסט
 (83בדק את ראשיהם של
כוכבי-הבידור ,מצא כמה קר 
חות ,כמה פיאות נוכריות
וכמה שערות מושתלות .ה 
קורא ,שהוזכר בכתבה ,נעלב
מאוד.
כל הכבוד לשבועון .כנאמן לסיס־
מתו מזה שנים. ,ללא מורא ,ללא משוא
פנים״ ,הוא קרע את המסווה — תרתי
משמע — מעל ראשיהם הפוחזים של
בעלי הפיאות בארצנו ,שהסתובבו להם

קונ טי קי-
לפני אלפי שנים,הרחק
בדרום האוק־נוס השקט.
לפני אלפי שנים ,במקום הנקרא הדם פרו ,חי גזע של
אנשים בהירי עור שסגדו לאל קון־טיקי .בין האינדיאנים
של דתם אמריקה עדיין מהלכת האגדה המספרת איך
קדמונים אלה בנו להם רפסודה ענקית ושטו בה מערבה
ד
דעו:ברו האחר של האוקיינוס השקט.
אגדה זו הינה ההשראה
שעמדה מאחורי מסעו
המופלא של תור היירדאהל
ברפסודה ״קון־טיקי״ ,הוא
האמין שאנשים מיבשת
אמריקה יישבו את פולינזיה,
וכדי להוכיח את התיאוריה
הוא הפליג במרחבי האוקיי
נוס השקט עד איי מארקזס,
מקבוצת האיים הפולינזיים.
המבקתם באיים אלה יכו
לים לראות פסלי אבן ענקי
ים ,הדומים לפסלים שבאיי
הפסחא .תור היירדאהל נפ 
גש שם בזקן אינדיאני שסי
פר לו על המנהיג הפולינזי
הגדול ״טיקי״ — שאנשיו
סגדו לו כבן השמש לאחר
שהביא אותם אל חופים
אלה לפני דורות על דורות.
״קונטיק ״ היום הוא
שמו של משקה חדש —
תערובת מעודנת המכילה
ג׳ין ,מיצי אשכוליות ולימו
נים טתים ,בתוספת תבלי
נים טבעיים אחרים,׳ לפי
המירשם הסודי הידוע רק
לבעלי מיבשלת השיכר
מהעתיקות ביותר בהולנד.
ה״קונטיקי״ נפלא כמש־

תור היירדאהל ולזכר האלים
העתיקים ההם ?

דרום פאסיפיק
 2כוסות קטנות ״קונטי־
קי״;  1כוסית קטנה שרי
ב ת ת;  1/2כוסית קטנה
ב ת ת ;  4-3טיפות אנגוסטו־
רה ביטרס.
נער את כל החומרים עם
קרח וסנן לתוך כוס .הוסף
קוביות קרח טתות וקשט
בדובדבן לקוקטייל .לתוס
פת ברק ותסס ,הוסף מי
טוניק או סודה לפי הטעם.

קונטיקי
,
,

קה בפני ע צמו ,קר או ע ל הקוקטייל הצונן של הקיץ
הקרח .ה״קונטיקי״ הוא גם
משקה לעירבוב ומרענן עוד
יותר כשמגישים אותו עם
לימונדה ,סודה או מי טוניק,
והוא נפלא לשימוש בקוקט־
יילים .ומה יכול להיות מת
אים יותר מאשר להרים כוס
קוקטייל ״קונטיקי״ מיוחד
זכר מסעו המפורסם של

1

חוף הדקלים
 2כוסיות קטנות ״קונטי־
קי״ ;  1כוסית קטנה ורמוט
)אדום( מתוק.
מזוג לתוך כוס ,בחש
והוסף קוביות קרח .סלסל
פרוסת לימון על גבי מקלון
והוסף לקישוט.

יבוא ושיווק בלעדי :החברה הסקוטית למסחר בע״מ,
רח׳ גרוזנברג  26תל־אביב,טלפון 03-622891/2
קורא גאון
נעלב
ברחובות ללא שום פיקוח.
דעת-קהל לא הבחינה בשערוריה,
עד שבאה כתבת אמיצה ,לוחמת,
העשויה ללא חת ,והיפנתה אצבע
מאשימה.
כאזרח הארץ הזאת ,החרד לגורלה,
אני מציע לחקור גם נושא כאוב אחר:
נשים עם פרונקל על התחת .אין ספק
שגם עניין'זה ירטיט לבבות.
יהורם גאון ,תל-אביב

לידיעת הקוראים
מיכתכי קוראים מת
פרסמים בקיצורים המת
חייבים מתוכנם ומשיקולי
מקום .עדיפות תינתן
למיבתבים קצרים ,סוד־
פפים במבונת־כתיבה ,ש
צורפה אליהם תמונת
הכותב .מיכתבים בעי-
לום*שם לא יפורסמו .אין
'המערכת מחזירה את
המיבתבים שנתקבלו בה.
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