
מכחכים
רופא שר איחורי!

אבנרי, אורי מר
הזה, העולם

אדוני,
 השנה יום לחג־הקידמה: בירכותיי — ראשית

אוקטובר. למהפכת 66ה־
 4ה־ מיום בהארץ, למיכתבן־ — שנית
 אני סרטאווי: עיצאם בנפש ידידן על בנובמבר,
 שהתפגר כמו תתפגר, וכאשר שאם מבטיהן

 הנעלה שמן אזכיו כאשר פעם בכל הנ׳׳ל,
 גם אלא ז״ל רק לא אוסיף בכתב, או בעל־פה
 של בדרכו בהקדם שתלך ובלבד — זצוק״ל

הנערץ. ידידך
 ירושלים מתן, א. ד״ר

קטור • , א המחרף הדו רופא גימלאי, הו
במיקצועו.

מוות עד שיעמום
הסופר! שונה במה

 מיודענו שמצליף ההצלפות את קורא כשאני
 ועל בחייהם משעממים סופרים על עומר דן

 נזכר אני מותם, לאחר גם המשעממים סופרים
 סופר): שלי(בערך העליז בהמילון שכתבתי במה

 יכול שהוא בכך אחר אדם מכל שונה הסופר
שמת. לאחר הרבה שנים גם משעמם להיות

ירושלים סיוון, ראובן

מדיניות של מחירה
 רק לא ערפאת מיאסר גובים הסורים

 גם אלא - מדיניותו של מחירה את
ישראל. של עמדותיה מחיר את

 של שקיצו בישראל להריח כשהתחילו
 הקו לקצה מקצה השתנה מגיע, או־טו־טו ערפאת
היומיים. ובעיתונים בטלוויזיה הנקוט

 של גדושות במנות הולעטנו שנים במשך
 ילדים״ ״רוצחי. הטרוריסט״, ״ערפאת תעמולה:

 נודעה פיתאום להשמידנו.״ הרוצים ו״המחבלים
 הודו כך ערפאת, מעינינו. שהתחמקה עובדה לנו

 שבין המתון הוא אמצעי־התיקשורת, פיתאום
 שהמומחים עובדה עוד הפלסטיניים. המנהיגים

 מנהיגם הוא ערפאת יאסר ־ לפתע: גילו
 הכבושים השטחים תושבי של הבלתי־מעורער

הפלסטינית. הפזורה ושל
 לשינויים לאט מסתגלת הישראלית האוזן אך
 בנובמבר) 18(אירועים יומן - בהשבוע כאלה.
 העידן במיסגרת הישראלית, הטלוויזיה הציגה
 שהוסתרו אש״ף, של האמיתיות פניו את החדש,

 תמונה ציירה הכתבה שנים. במשך מעינינו
 כולם תומכים השטחים תושבי — חד־משמעית

 בדרכו ידיו את מאמצים ערפאת, של במנהיגותו
 מכובד שיהיה שלום להשיג ובמאמציו המדינית

 התבלבל, עורך־היומן אולם הצדדים. שני על
 על משהו אמר לכתבה שלו הפתיחה ובדיברי
 האם ושומרון.״ ביהודה ריעות וחילוקי ״מבוכה

אחר־כך? שהוקרנה בכתבה צפה בכלל הוא
 הארץ (בעיתון יותר המתוחכמים העורכים

 הקו של גורלו על דימעות־תנין מזילים למשל),
 שהמיתקפה לקוראיהם מסבירים באש״ף, המתון

 משלם ערפאת שיאסר המחיר היא טריפולי על
 טראגי כמה המדינית. בדרך ללכת נסיונו תמורת

כלל! לנו נוגע אינו שזה וכמה —
 בדם משלם ערפאת כי נוגע. גם נוגע האומנם?

 גם אלא שלו, המדיני הקו מחיר את רק לא אנשיו
 ישראל, ממשלות ישראל. של מדיניותה מחיר את

 עמו בני ואת אירגונו את אותו, שהציגו
 אותו הסגירו איתם, לדבר שאסור כטרוריסטים

הסוריים. אוייביו בידי בכך
 מלאכתו — ״צדיק היהודית, המסורת על־פי

 מהישראלים מישהו אם אר אחרים.״ בידי נעשית
 רק ישלמו רישעותם מחיר את שגם סבור,

 הקו יובס וכאשר אם טועה. הוא — הפלסטינים
 עומדים שמולנו לדעת ניווכח אש״ף, אל הרישמי
 חזיתות־הסירוב ואנשי חומייני חסידי הסורים,

 לשלום, תושט לא נבר ידם למיניהן. המטורפות
אנחנו. נשלם המחיר ואת

תל־אביב בן־אהרון, יואבים
• • •

תרדוף דגר דגל
 הקואליציוני בהסכם גולת״הבותרת

 דיגלי הנפת תל-אביב: עיריית של
 אגודת- של מוסדותיה בבל ישראל
ישראל.

 תשלום האגודה גבתה זה סימלי אקט תמורת
 תקציב והגדלת הדתית הכפיה הגברת — נכבד

החילוניים. מכיסי שימומנו הישיבות
 למען מחיר כל לשלם מוכן בישראל העם

 — יקר מחיר ואתר. אתר בכל ישראל דגלי יונפו
)4 בעמוד (המשד__________

בצמרת תככים
 חשש כבר איבצן אריה המישטרה מפכ״ל

 תוכנית ואכן מתפקידו, יודח שמא
 בצמרת חדשים למינויים סודית

 של לידיעתו הגיעה כבר המישטרה
 אך בורג, יוסף שר־הפנים

 החליט המפד״ל איש השר £
להחליט. שלא בינתיים

הכסף חנוכת
לגרום ילדים ליותר לגרום יצליח מהם מי

 השנתי, המרוץ זהו כסף? יותר להוציא להוריהם
©י

זועם נבון
 שלושה לפני הזה בהעולם הפירסום

ת להציב הכוונה על שבועות  יצחק א
שות נבון  סערה מעוררת המערך ברא

כוע יריביו במיפלגתו.
ם  עצמו והוא עליו, סי

כוונותיו. שנחשפו כועס

ת תב שער כ :1הקדם ה

מילחמה מילכוד
 על הימי במצור ממשיכים ישראליים שכוחות בעוד

 על־ידי ישראל נדחסת לסוריה, מסייעים ובכך טריפולי
 במילחמה. עליה ולאיים בסוריה להתגרות האמריקאים,

 המטוסים נשלחו האמריקאי הלחץ בעיקבות
 המשרתים האירגונים בסיסי את להפציץ הישראליים

 יצחק ממשלת אין שכרגע למרות סוריה. את
סוריה, עם במילחמה מעוניינת שמיר

 להביא העלול למצב נדחקת היא
 שאיש אל־אסד, חאפט׳ נגד למילחמה
כלל. בה מעוניין אינו בישראל

האחורי: השער כתבת

בכלא רצח
 שושן חיים של עדותו נדחתה פעמיים

 דקירות 40 השני. הרצח־הכסול במישפט
 את מנעו מותו, אל הרוצח את שהביאו סכין,

 שישב אביטן, הרצל חשוד ברצח עדותו.
 הצליחו ביצד הנרצח. של לתאו הסמוך בתא
 את לבצע שושן של רוצחיו . -

 ביותר השמור באנך הרצח
הווידיאו? מצלמות מול בבלא,

הטרור <הוד<
 תגר יהודה המדובר: במה הבינו לא הטלוויזיה צופי
 מדוע סיפר לא אך העיראקי, בכלא שיביו שנות על סיפר
 בן־פורת מרדכי השר אליו הצטרך שוחרר. וכיצד נכלא

 את פיזר לא הוא וגס בעבר, מפקדו (בתמונה),
 שנה: 18 לפני בבר חשך הזה שהעולם המיסתורין,

 בבגדאד, יהודים על פצצות השליכו ציוניים אירגונים
גילה שנים אחרי לישראל: לבוא אותם להמריץ כדי

עוד בפרשה, שחקר סרטאווי, עיצאם ____
 בן• (היום קזאז מוראד מדהים: פרט <9^

 אלא בטעות, שוחרר לא פורת),
בגדאד: של המישטרה מפקד בהתערבות

״לא
נלברגנ■□

דר
 האיש רביב, דן

 את,,בות- שיצר
 של גולתיהכותרת שהפכה לילה״ רת

 מספר הישראלית, הטלוויזיה מישדרי
 הכותרת, שמאחרי הסיפורים את

 על כעיתונאי, דרכו על סיפורים
 הטל- ככתב עבודתו

 ועל בוושינגטון וויזיה
החדשה. תוכניתו לידת

חוקיות! הן ההברחות
 מבלי לחו״ל כסף להבריח אפשר מוצא! יש

 מלמד פנים, בל על כך, כך. על להענש
 זילברברג ישראל של מישפטו עכשיו

בס הוברחו שבאמצעותו
לשווייץ. מאוד רבים פים

הבורר פיטורי
 מעורכי־הדין אחד הוא רוטנשטרייך יהושע

 היקרים אחד וגם - בישראל ביותר המכובדים
 שילמו יוחננוך ומשה שמואל האחים ביותר.

 בסיכסוך בורר שישמש כדי מיליארדים לו
 שכר־ בגלל השבוע,' ביניהם.
 פסל משה, מהאח פעוט טירחה

 מלכהן בית״המישפט אותו
המיליארדים. בסיכסוך כבורר

אש
במכבי

אש
 גיפף להתפשט. לי הורה ״הוא

 צובט היה הוא אותי.״ וליטף
 אותי ודוקר בפיטמותיי אותי

 נמטר לא ?ה בטיבות״״״תיאור
 גבר, על-ידי אלא אשת, על-ידי

 לדבריו, שהיה, כיבוי־אש, קצין
 מגונים מעשים של קורבן

 בדרך מינית וטחיטה
 על״ידי שנעשו טאדיטטית,

4* בתחנת מפקדו 2 
בחולון. כיבוי-האש

17ה־ לואי •
 בארץ הציבור רוב נלחץ שבה בתקופה גם

 המצטמק, התקציב במיסגרת
 הוא בחייו שמשחזר מי יש

והתענו הפאר מחיי משהו
.16ה־ לואי המלך של גות

מסלול •שינוי
הר,בושם: המדורים
3 מיפתבים

5 • יקר קורא
6 במדינה

ד אמריקאית אהבה ־־־ הנדון
8 תשקיך

 - אומרים הם מה
 רום יעל פלאטו־שרון, שמואל
 פרי, מנחם צימרין. חניתה
14 הרמן ודני משיח שלמה

16 אלכסנדר -אסתר פורום
19 הזקן וקאטו -פאפו(הצעיר) אנשים
21 ־ בלונים

23 הווי
30 שידור
 31 ובירדן בישראל - שידורים תמליץ
32 כעולם אנשים
 34 הבימה על גבע אלי - ישראל לילות

37 זה ונם זה

- העולם כל על מרחלת רחל
38 55 בן עדן שימעוו

 וילקנסקי, מאיר - נייר של נמר
 בקט, סמיואל דוסטוייבסקי, פיודור

 אואן ד״ר רטוש. יונתן
40 אוריאלי נחמן ומדל
45 מוסיקה
46 לוקאס גיורג׳ - קולנוע
48 רז רונן - אופנה

50 בבגדאד חשפניות - במרחם
טן- עולם ק

52 ואוסטרליה אירלנד צפון
56 תשבץ

 57 דיזנגוף ברחוב יריות - אישי יומן
58 תמרורים
59 קשת מזל - הורוסקופ

63 ספורט
66 שהיה הזה העולם היה זה

 את מסכמת מארוקאיות,״ אוהבים ״פולנים
 הדוגמנית המיקצועי ניסיונה

 את שנטשה צווייג, מוריאל
 יותר חיים לטובת המסלול
ומישפחה. ידידים בחברת מלאים

״אקסודוס״ ושוב •
אוניית־ של קברניטה אהרונוביץ, אייק

 אחרי - פיו את פותח המפורסמת, המעפילים
€ '

תרומאות •
מישרד־ פקידי של לידיהם זורמים הצדקה כספי ------- -------1----״.--------


