
מכתבים
בבוסטון קידמה
 מייחם )1294 הזה (העולם ״אנשים״ מדור

לקומוני־ הבינלאומי הסמינר על דברים לנו
 כאילו ברנדיים, באוניברסיטת הנערד קציה,

 לארצות מיוער הוא
אי ולפיכד נחשלות

מרמתו. מרוצים ננו
בסמי הוא. ולא

נצי משתתפים נר
שי תחנות של גים
וטלביז (רדיו דור
 10 המייצגים יה)

ברי ביניהז מדינות,
אי שבדיה, טניה,
אוסט יפאן, טליה,
— ויוגוסלביה רליה
 את להן לייחס שאיז

; ״נחשלות" התואר
 שרוחי נציגי ואילו

ניגריה, של השידור
 רודזיה קניה, גאנה,

נ׳מייקה, הדרומית,
ו־ תאילנד קפריסין, ר

שרותי של התווד מעמודי הם הפיליפינים
שידור שריתי פיתחו לפחות וחלקם הם

ניכרות. ורמה עוצמה בעלי
 מסור הוא הרי — עצמו לסמינר אשר
וה־ המקצועיים הכוחות מיטב של בידיהם

 בסמינר השתתפות בארצות־הברית. אקדמיים
מק ואנו נדירה הזדמנות הינה זה מעולה

לעבודה חברינו מבין אחרים שנם ווים
 ברמה מקצועית מהשתלמות ליהנות יובלו
כזאת.

רונן, יורם פורת, לאד,
ארצות־הברית בוסטון,

פורת

לחדד ביקורת - לחוד עידוד
 המועצה אל שפנתה דיין, יעל על ליריעה
 את לאשר וביקשה וסרטים מחזות לביקורת

המוע יו״ר וכי ישראלי לסרט כיסוד ספרה
 ובו׳ הבקשה את דחה הירשברג, אשר צה,

 כי להעיר, עלינו — )1298 הזה (העולם
 להבדיל תדע עתונכם שמערכת הראוי מן

 לבין ומחזות סרטים לביקורת המועצה בין
הישראלי. הסרט לעידוד הוועדה

המוע יו״ר כי שתדעו, הראוי מן כמו־כן
 מר הוא כיום ומחזות סרטים לביקורת צה
נרי. ל.

מזכיר, קרניאל, ח.
 סרטים לביקורת המועצה
י־ם משרז־הפניס, ומחזות,

חתולי כהן
(קו־קוו) שחתלתולתי צדק בהן נשבע אני

זאת! עשתה לא
אפילו סיזנה ולא בנדה לא הלשינה, לא

ע7ב ־ ל1נ דיו ק

וידידה ג׳וקי
 היא שאין לדבר שלא אחד, קטון עכברון

אווווו... לשועלים... זנב להיות רוצה מי
 ארצות־הברית ניו־״ורק, ארקין, ג׳וקי

תמונה. ראה — ידידתו קו־קוו• עם ג׳וקי
בגלוי - אלג׳יריה על

 לשרת• אבגרי אורי של הגלוי מכתבו
זה. שלטון של בת־היענה מדיניות את חושד )1295 הזה (העולם החוץ
. .  כי שרת־החוץ, את בזה להאשים קשה .
 אלה, בעניינים הקובעת היא שאין ידוע
חצרו. ונערי במדינה היחיד השליט אלא

נתניה נחשון, מ.
 בין קשרים לכינון סיכוי כל ואין כמעט
עמד נוכח הקרוב, בזמן ואלנ׳יריה ישראל

 השיח־ תנועת כלפי ישראל ממשלת של תה
 רבים היו לא הסיכויים האלג׳ירית. רור

 עזרה מושיטה ישראל היתה אם אף יותר
מדי כי מלמדת ההיסטוריה לפל״ן. פעילה

 של תמיכתן את לשכוח מעדיפות רבות נות
 האינטרסים לנוכח בעבר אחרות מדינות

בהווה. שלהן
ה שמונה במשד ישראל, של האינטרס

 אף בצרפת, תמיכה חייב האחרונות, שנים
ידי בהפגנת להגזים צורר כל היה לא כי

 של מזו יותר קיצונית עמדה ולנקוט דות
. עצמה צרפת . .

וזל־אביב שטיין, חיים
ש על החוץ, שרת ננד בחומרה טענתם

 נגד טענתם וכן בהצהרותיה עקיבה אינה
היהודי. המרגל גירוש
מספר: עובדות על להעמידכם עלי

 כמה ולעוד אבנרי לאורי אין ראשית,
 דיפלומטיה מהי מושג כל המערכת מחברי
 מחפש שאבנרי מה לנהלה. ניתן וכיצד

 להתגשם יכול שלא אוטופיפטי, טוהר הוא,
הזה. בעולם כלשהי בממשלה
 בעולם רק להתנשם יכול זה מעיז טוהר

 שמו את לשנות באמת, הראוי, ומן הבא,
. הבא" ל״העולם שבועונכם של . .

תל-אביב ורם, מנחם

ספרדי
התנ׳׳ך
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 הספרים, בחנויות להשיג
ה צ פ ה : ה ת י ש א ר ה

ואמנות תרבות מפעלי
 126 ארלוזורוב רחוב ת״א,

16078 ד. ת, ,228904 טלפון

עמפעל״י ״1ו1חרןנח־א1די
כע״מ ווייס יחודה — הראשית הסוכנות

 ובארץ בארה״ב ההצלחה לאחר
ניו-יורק ״סאן״, ההוצאה וברשות

־ התנ״ד ״ספורי ׳ ת ו נ ו מ ת ד

חלום" יוסף ״ויחלום

12983 הזה העולם


