
מכחבים
ואינפלציה ארידולר

 נכתבו הבאים המיכתבים
שר־ של התפטרותו אחרי

ארידור. יורם האוצר,
 דווקא ישראל של דולריזאציה של הרעיון

לי. נראה
 מטבע למעשה בינלאומי, מטבע הוא הדולר

 ממשלה על״ידי מונפק שהוא למרות עולמי,
 הצטרפות ואגואיסטית. שתלטנית לאומית,

 לעולם הצטרפות מעין היא למישפחת־הדולר
 אני כי יחסי, באופן הלאומנית ההתבדלות וביטול

מישפחת־הרובל. גם שיש יודע
 במונדו להשתמש מעדיף הייתי כמובן,

 יחידת שהוא שווייציים), פראנקים לשני (השווה
 של עולמי מימשל של העולמית ״!:מטבע

יכול! כל־אחד כסף להדפיס הרי אזרחי־עולם. ־
 ' התחום מלבד אחרים, לתחומים גם נוגע הדבר

 שר־הפנים בורג, יוסף לד״ר מציע אני הפינאנסי.
 תעודות־הזהות את שימיר זמירשס״התושבים,

 עולמית בתעודת״זהות לסוגיהן הישראליות
 עיקרון על האדם זכויות את שתשתית אחידה,

 ״סיווג־ ,ביטחוני״ ״סיווג על ולא אוניברסאלי,
הבדלות. באלה וכיוצא אתני״
 שרות רשות העולמי. הדרכון לגבי גם כך
 גם אפשר זה. בעניין לעזר להיות מוכנה תבל

 העולמית ההכרזה לבריות, אחת חוקה להנהיג
ה״כחול־הלבן״, עם ודי האדם, זכויות של

ארידולר*
כחול־לבן! עם די

 לקלס, אותו שמו ביותר המובהקים שנושאיו
ולאיטלולא! לחוכא

ובשלום, באהבה
תל־אביב שי״ק, ישעיהו־תומא

ע הקורא • צ  רשות כ״מתאס עצמו מ
 ודד היא: שכתובתה (רש״ת): תבל שרות

ס ,חוף61201 תל-אביב-יסו ,20178  מיזרחהי
התיכון.

 ,1923 בשנת בבחינות־הבגרות הצלחתי
 התחילה ההם בימים שבגרמניה. בהמבורג

 התכוונתי הגדולה. האינפלציה שם להשתולל
 ״מדוע הסכים: לא אבי אך באוניברסיטה, ללמוד

ותהיה בבנק תעבוד מיסכן? וור

 הידרדר המארק שער בבנק. ,בור ליד *׳־
 אותו לחשב צריך שהיה מהיר,

המחשבים). את המציאו טרם (אז 1? *
 לא לי אבל מאוד, אותי עניינו יק״^יסובכים -

 עבודות רק עלי הוטלו אליהם.
ז:  לשוחח בחדר־הקבלה לשבת עלי היה ^,

[זזים.
יפת־תואר, צעירה אשה לבנק באה אחד

 שאלה פנאי?״ לו ״יש המנהל. עם לשוחח ה
המנהל,״ את מכירה אינה כנראה ״גבירתי

יפות.״ לנשים פנאי לו יש ״תמיד י,1י
 לבוס ״תגיר חמורה. הבעה מייד לבשו פניה

 איתו.״ לדבר רוצה שאשתו לך
 עוד נשארתי לא אלה, חילופי־דברים אחרי

 יכולתי ואחר־כך חורש, רק שם עבדתי בנק.3
סטודנט. ילהיות

 הופך בבנק שעובד מי כל לא מוסר־השכל:
עשיר.

ירושלים שטיין, שלמה

הקדמי: השער כתבת

□דם! את סיורו הבנקים
 האוצר את להתיש בישראל הבנקים ראשי הצליחו ימים עשרה במשך

 מבלי תלד, מיליארד שיבעה של ערבות שרצו: כל את עליו ולכפות
 מיליוני הבנקים הצילו בינתיים מישרותיהם. את לא אפילו דבר, להפסיד

 למשקיעים ויעצו מקורביהם, של דולארים
 מי שער. בהגבלת רק מניות למכור
אותו. מידת ששוב גילה לעצות, ששמע

האחורי: השער כתבת

בכותרות אלמנה
 י בטורי־ בקביעות רחל אלמנתו של שמה הופיע דיין משה של מותו מאז

 במו׳ מפורסמים אנשים עם שלה רומנטיים קשרים על רמזו הרכילות.
 וטוענת, חוזרת רחל אך שפיר, והרצל ז׳ורבץ אליעזר

 הכרותה על חייה. של היחידי הגבר היה דיין משה כי
 רגעיו על נישואיהם, על ביניהם, הרומן על עמו,

המרחלת. לרחל מספרת היא מותו ועל האחרונים

□,סתחלפ □,ראש
 המוניציפאליות הבחירות במטות האווירה

תה השונות בערים  המדובר באילו דרוכה, הי
ת ממש. של בבחירות ס מ ההפת אן למשל. ל

 שהיה מוז כל העיריות וברוב מעטות, היו עות
א -  עקבו הזה העולס ציוותי יהיה. אשר הו

שהח בערים גם ביקרו הבחירות, יום אחרי
 ממטות־ ודיווחו ראשים, ליפו

שו!־ניצן מאיר של הבחירות  ורא
(הרצליה). לנדאו ואלי לציון)

ביירות בשערי חומייני
 חומיי־ מדינת־טרור לקום עלולה בדרום־לבנון

 בעבר. אש״ף פיגועי כל על שתאפיל ניסטית,
 חומייני האיית־אללה שלח מילחמת־לבנון בשיא

 השאר בין המטיפים ״מתנדבים", קבוצת ללבנון
 מוביל במשימת״פיגוע המוות כי

 נמצאים האמריקאים לגן״עדן. ישר
הסורים, של כבני-ערובה בלבנון

דמי״חטות. להם לשלם ויצטרכו

ר ל ו ד י ת ע
חצי פורסמו: החדשים המחירים

 גרם 100 סנט; 20 - חלב ליטר
 שני - 1 מס׳ עוף סנט; 28 - חמאה

 מה את ההתחלה. רק וזו וחצי. דולר
ם ניתן אילו קורה שהיה ר ר ליו דו רי א
הדול־ רעיון את לממש
------- -----------------

.

 גינטלמן
 חנן ו1(

הנאשמים
 בגלל הסתבך פעמיים
 בפעם לנשים. אהבתו

 ברצח הואשם הראשונה
 12 בביודוזסוהר וישב
הו השניה ובפעם שנה,
סיון אשם  אך לרצח. בני
ת בכל זוכה. א  נשאר ז
 צבאג (.פליציה״) פנחס
 המין של מושבע אוהב

מו הנשי
 בנשים חג

 כג׳נטלמן
מושלם.

מנהיג
צומח

באשדוד
 בנישמתי,״ פועל ״אני

(ב בן־הרוש יהודה מכריז
 מזכיר משמאל), תמונה

עצת  אשדוד, פועלי מו
ת שבי  אשדוד את שה

 כל כאשר שלם, יום במשך
ע שבתה המדינה שבו  ב
בלבד. שעתיים שעבר

 יהודה מיהו
ו בן־הרוש

 הגיע כיצד
לתפקידו?

בקשה
,מהשב

 ה־ בידי שיביו, במקום
 אבי התרגש פת״ח,

בר כששמע קרוננפלד
 הבית. מן מוכר קול דיו

 הזמר של היה הקול
 של גיסו הילל, משה
ה ביקש במיכתבו אבי.
בר לשדר שירבו שבוי

 אד גיסו, שירי שת דיו
 מה, משום

 נענתה לא
הבקשה.

בשקט מצליפה
סולודר עדנה חברת־הכנסת

סיעת מצליפת מימין), (בתמונה
מספרת גשר, קיבוץ וחברת המערך
על הזה להעולם חושפני בראיון

בעניין דיעותיה על אלמוניותה,
הפיתוח עיירות של האיבה

ההתשה תקופת על לקיבוצים,
ו הירדן בעמק

©י

בדיר
לממשלה

 של לכהונתה הראשון בשבוע
 ״העולם צלמת עקבה הממשלה

 החדשים, השרים אחרי הזה־
 במעלה אצים־רצים כשהם

 מודעי יצחק השילטון. 'מדרגות
 בבת־ מדרגות שלוש על דילג

 לרגליו נעל נאמן יובל אחת,
 לבנות נעליים
 הוליווד בסיגנון

 לבש גרופר ופסח
מרושל. מיקטורן

רצף שדכנית ■
נ שלקתה אחרי שנים יחמש

 טל״ תוכנית כעיקבות התקף־לב !
 מיש- לסגירת שהביאה ;וויזיה

 של מישפט־הדיבה מתנהל רדה,ן
הטלוויזיה. נגד עם־רם הלנה

 התקשו בהומור, שהתנהל בדיון, ,
 שטף לעצור ועורד״הדץ השופט
 כשסיפרה השדכנית, של דיבורה

ל־ הגיעה כיצד
 וכיצד מיקצועה

שידוכיה, עשתה

הקבועים: הםדח־ים
3 מיבתבים

4 ילך קורא
6 במדינה

7 מחר אפוקליפסה - הנדון
8 תשקיך

15 והשקל אתה
ט של וידויו - אישי יומן 17 אידיו

 בנייו־הקלפים - אנשים
19 ציפורי מרדכי של

21 בלמים
רון אומרים הם מה  בן־ישי. -

 מיכאל מור, דויד קורן, חכה
 אלברשטיין חווה פריאגטה,
28 שפירא ואברהם

31 זה וגס זה

36 העולם כל על מרחלת רחל
38 פאריס של החורף ־ הלידדאווה

41 שידור
 42 ובירדן בישראל - טלוויזיה תמליץ

 רוויזיה ־ נייר של נמר
ם של 44 הרוויזיוניסטי

46 -דנטוו קולנוע
48 בערום אנשים

50 קטן עולם
 מסיבה - ישראל לילות

52 הסוף לכבוד
60 תמרורים

63 ־ ספורט
64 הווי

 65 פלוטו של הקשות -השנים הורוסקופ
66 שנה 25 לפני הזה העולם היה זה

החוץ בשיחת עיסוי
 ממכון־ בצאתו שנעצר אביעה גרשון
 בתנועת רב־פעלים איש הוא עיסוי,

 מיוחד יועץ תפקידיו: שלל בין החרות.
 בן־חסות שמיר, יצחק שר־החוץ של
 של מישרדו ועובד ארידור יורם של
 חשוד הוא מרידוד. יעקב הכלכלה שר
 המספק המכון מבעל שוחד גבה כי

 תמורת לגברים, שירותים
 למענו להתערב הבטחה

 של החקירות במישרדי
בתל־אביב. מם־ההכנסה


