מכתבים
הדוגמה שר מיטרא!
עוד על איש״השנה שימעון פרס
)העולם הזה .(11.9
מאז הרכיב שימעון פרס את ממשלתו עברה,
כידוע ,כבר שנה .אבל אני עדיין לא ירדתי לסוף
דעתו ,ואפילו הניתוח המבריק של אורי אבנרי,
בכתבה שבה הוכתר שימעון פרס כאיש־השנה,
לא עזר לי לפתור את החידה :מדוע לא הרכיב
פרס ממשלה צרה?
את זה הוא יכול היה לעשות בקולותיהם של
ח״כי הרשימה המתקדמת ורק״ח .וכי מה שהיה
מותר לפרנסוא מיטראן בצרפת ,שהרכיב את
ממשלתו הראשונה בתמיכת הקומוניסטים )וב
שיתופם בממשלה( ,אסור לשימעון פרס בארץ?
מה שמותר היה לסוציאליסטים באיטליה ,ש
הסתמכו על תמיכה שבהימנעות של הקו
מוניסטים ,אסור לסוציאליסטים בארץ?
אם אי־פעם היתה מטרה המקדשת את כל
האמצעים ,זאת המטרה להחזיר את הליכוד
לאופוזיציה ,לעוד  29שנים ,לפחות .לטובת עם
ישראל ,או ,כפי שאומרים מדליקי־המשואות
ביום העצמאות :לתפארת מדינת ישראל!
יוסןז רוט ,תל־אביב
•

•

•

הרמקול שר כהנא

ד

על פעילות־מגע בהפגגה נגד כהנא
בגבעתיים )העולם הזה .(24.9
אין זה נכון כי מפגיני־הנגד לא ניסו לנתק את
הרמקולים שהשמיעו את דיברי־הבלע של מאיר
כהנא בגבעתיים .נעשו לפחות ארבעה נסיונות
להסתער על העמוד שאליו היו מחוברים ה
רמקולים ולהפיל אותם .אך בכל אחד מהנסיונות
האלה הופיעו מייד כוחות גדולים של מישמר־
הגבול וסייעו לאנשי־כהנא להגן על הרמקולים,
ולמרבה הצער ,אכן הצליחו בכך.
כמה ימים לאחר המעשה עדיין נתונה כף רגלי
השמאלית בתחבושת ,זכר לבעיטות החזקות
שזכתה מאיש מישמר־הגבול ,שביקש למנוע
מכותב מיכתב זה לתת יר להפלת עמוד
הרמקולים של כהנא• אדי מ ק לי ,גבעתיים

שקל קט? = שכל קט!
על גודלו של המטבע הלאומי החדש.
אחרי הראש הקטן בצה״ל החליטו בבנק
ישראל על השקל הקטן ,אם כי השכל הקטן הוא
הגדרה יותר מתאימה.
כיצד אפשר להטביע את יחידת המטבע
הלאומי ,השקל החדש )שבינתיים גם שווה 66
סנט אמריקאיים בכל זאת( ,בקוטר של סנטימטר
אחד?
האם מותר להזכיר את קוטרו של הפרנק
הצרפתי ,הפלורין ההולנדי או המארק הגרמני,
שכל אחד)שוב ,בינתיים ,לפחות( שווה בערכו כל
אחד פחות משקל חדש אחד?
המטבע הזה גם לא שימושי ,בגלל גודלו)או
יותר נכון ,ננסותו( ,גם נראה מגוחך ,ובסך הכל די
פרץ צור ,תל־אביב
מביש•
•

•

•

תאומים .שלישיות,
רביעיות ובו,
על לידת השישיה )העולם הזה .(11.9
אפשר לדעת מניין לקחתם את הסיכוי ה
קלוש הזה ,אחד לשלושה מיליארד לידות ,כאשר
דיווחתם על לידת השישיה של מישפחת שנון?
צביה מלכה ,באר־שבע
• מ חז קי הדמוגרפיה ,המדע העוסק בתנו־
עות האוכלוסין )לידות .פטירות ,נישואיך,
גירושין( .המיספרים מוכיחים בי לידת ת א ר
מים מתרחשת בערך א ח ת ל 80-לידות; לידת
שלישיה  -א חת לי 6.400לידות ) 80בחזקה
שניה(; לידת רביעיות  -א ח ת ל~ 512אלף
לידות ) 80בחזקה שלישית( ובו:

התקדים האוסטרי
שר פייסי
הקורא שרם ,היושב בזלצבורג ,ממ
שיך לגלות את אוסטריה.
זה שוב אני ,העוסק בשיווק פרחים בק״ק
זלצבורג .אחרי שדיווחתי לכם על שיטת הקי
צוצים בתקציב־הביטחון באוסטריה)העולם הזה
)המשך בעמוד (4
העולם הזה 2509

ל
פ
ט
ל
בגאצי דדך החלד
כ תב ת ה שער הקידמי:

מאייר כהנא וביריוני־הביבים שלו
מחקים בהכרה מלאה את מודם הרוחני,
אדולף היטלר .כיצד צריכים להגיב היש
ראלים האנטי־נאציים ,מבלי לחזור על
שגיאות הדמוקרטים הגרמ
ניים? תוכנית למאבק בנגע
המאיים על קיום המדינה.

ס

כופר שואה

המלך חוסיץ הציע הצעה מגובשת וב
רורה בתוכנה .דרמאתית בצורתה  -וב
ירושלים זועקים :״הצילו!״ מדוע עוררו
דבריו פאניקה אצל העסקנים בישר־
אל? מה מסתתר מאחורי ה־
מחאות של יצחק שמיר וריב־
רי השבח של שימעון פרס?
כתבת השער האחורי:

מיהם ״הקדושים האוקראיניים״ ,שלזיכרם
הקימה ישיבה ירושלמית מצבה מפוארת ,ליד
מרתף־השואה? כמה יהודים נרצחו בגללם?
אין זה חשוב כלל ,כל עוד יש
 ₪£מי שמוכן לשלשל לקופת הישי־
בה רולארים אמריקאים טובים.

אתה והשקל אחיי
גיבורי כרמים
האחים גינדי מצאו את הדרך המושלמת
מעוקץ עז׳׳״
להרוויח מבלי להתאמץ  -ו״ז׳>1׳״ןץ
של
ישוב״הרפאים ״כרמים" • א
ריאל שרון מחפש עיתונאי •
ג מה טוב לעשן סיגריות.

גייי־ארסידראותם!

לראשונה הסיפור המלא של הטרגדיה במיש־
פחת רוזנברג ,הבעלים של חברת־התיירות
״קופל״  -אחרי המחלות הממאירות ,מות
האב ובתו ,באה ההתמוטטות הכספית .טמי
)בתמונה( מאשים בהפסדים את גיסו:
״עבדנו קשה ולא היה לנו זמן
לראות טלוויזיה  -לכן לא ידענו
שצריכים להיזהר מג׳יי-ארד
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1
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 .17זה לא הרתיע אותו מהחיזור אחריה,
€
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הלם
סרטי השנה חינוכי
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איד קוברים את הקיץ? בארון־מתים,
כמובן .ואיך שותים יין צעיר? מהר-
מהר ,לפני שיתיישן .ואיך

€

'

זעקת האח השנור

חאולה אבו־בקר ,המורה
מעכו שהפתיעה את צו־
פי־הטלוויזיה בתוכנית
״מיפגשים״ ,מספרת על
ילדותה בשכונה מעו־
רבת ,על פחדיה מיהודים,
ומגלה :״כשאני אומרת שאני
ערביה ,אנשים מקבלים שוק!״

זו השנה  1ד 35ש״העולם הזה״ בוחר את אר
בעת הסרטים הטובים •של השנה ,את ארבעת
הגרועים ,את שתי השחקניות ושני שחקני
השנה .אחת הזוכות היא
סאנדרין בונר )בתמונה ,:על
׳ ^  ^ 2הצלחתה ב״לחיי אהבותינד.

■
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שתי הכושיות הענקיות
באות להופיע בארץ.
הורסט בוכהולץ מטייל
כאלמוני בדיזנגוף ,ירד
נה ארזי הולכת בתלם.
גלי עטרי מנ
סה להפתיע
ודודו דותן ש־ !
מע את הסוד.

0

המדורים הקבועים:
מיכתבים  -הדוגמה של מיטראן
והתקדים של גרופר
איגרת העורר  -בשביל מי
אנחנו עמליסי
ת ש קי ף  -מישרד־הבריאות
נגד מגביהי־חזה
במדינה  -קול דמי אחי
בנדון  -תוכנית ל מ אבק בנגע
מה הם אומדים ,. -מי זוכר היום
'את הטנגו והבולרו והסמבה־
יומן אישי  -אשה חושנית
ושעות הרות״גורל
ראיון  -עם חאולה אבו־בקר מעכו
ו.כ זה וגס זה  -בצקניות ירוקות
וכיתבי שקספיר
חלון־ראווה  -בשורת הסתיו
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11
14
17
18
21

28

אתה והשקל  -חשמל חינם בירושה
שידור  -רעיון מקורי לבדיקת
התמיכה במיפלגות
תשבצופן  -גם ארמי וגם ס ם
) 3אותיות(
הורוסקופ  -שלוש נשים שונות
באותו חודש
קליק  -תקליטי ארזי,
אלברשטיין ועטרי
לילות ישראל  -קוברים את הקיץ
וגומרים את היין
אנשים  -יגאל הורביץ מנשק בלחי
רחל המרחלת  -בעיותיו של אב טרי
העולם הבא  -חוק הנזיר
ועוגת הסולר

ק ר ה לנורית שרת ,נכדתו של ראש־
הממשלה השני • מה או מר ת נעמי
תומרקין על בנ ם החדש של יגאל ונעמה
• איך התאושש דני ליטאי
ומצא צעירה • איך ה ס ת ד ר
רון בן־ישי גם בעבודה
חדשה וגם ב א ה ב ה שריה.
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יצחק אלון ,אחיו של גדעון ,שנרצח בידי
איש־הג״א בירושלים ,מאשים
את המישטרה ,את שילטונות
צה״ל ואת תושבי השכונה.
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בעונת השלכת משילים העצים
את העלים ,אך האופנאים דווקא
ממהרים לעטוף את הלקוחות
שלהם .הלהיט החם
של העונה הנוכחית:
יש כתפיים מודגשות.
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מישלחת הג״א י צ א ה ל מכ סי קו־ סי טי -
פחות פיגועים בבתי־הקולנוע שם ,יותר בי
טחון בחוצות ירושלים * מישרדי גינדי
יוצאים לחו״ל ,בעיקבות הא־
חים ,איסור־יציאה על הקר־
קעות * התקבל חוק־הנזיר

