
מכתבים
תי ״רק לאמא״ כליות ש
 הוד על הזה העולם למערכת מודים אנו

 הכתבה ועל במשפחתנו, הרבה עניינגתה
).1435 הזה (העולם למעננו שנכתבה

אשקלון לוי, משפחת

בעיראק מסויים שבועון
בפוליטיקה. הרבה מבין ולא ימאי, אני

 מספיק עושים אנו שאין לטעון אפשר
 להאשים גם אפשר השלום. את לקרב כדי

 ביחס הממשלה את
 המיעוט כלפי עויין

 זאת בכל אך הערבי.
דימוקרא־ יותר אנו

שכנינו. מאשר טים
 דופקים בעיראק

 האם הכורדים. את
 כדי עיראקי עתון קם

 האם על־כך? למחות
נמ הגדולה במצריים

 זה כמו שבועון צא
מכ כתיבת שלנו?

— ופירטומו זה תב
דימוק־ בשבילי זה

ראטיה.
 שלום א.ק. ניר, מקסים

הטובה האדמה
 )1434 הזה (העולם סופר ישעיהו הקורא

במכתבו. ופרט פרט בכל טועה
 משמיץ אינו הוא דייודיס: אורי למשל,

 אלא המדינה, את
 נישול נגד נאבק

מאדמתם. ערבים
 הלאמת עניין או

בתו הוריו רכוש
הבדל יש ניסיה:

 והפקעה. הלאמה בין
 הפקעה, זו כרמיאל

הלאמה. ולא
ה אחרונה: טענה
 הערביים חקלאים

ב מעוניינים אינם
ובממ במקח כסף,

חייהם כל כי כר,
 עבודת על מבוססים

האדמה.
 אל־פאחם אום אגברייה, חסן מוחמר

חביבי יא
בורגיבה אל־חביב של השלום פצצת
ליש הצלה פתח היא )1435 הזה (העולם

ראל.
מו יחסי־הכוחות של ריאלי חשבון כי
רק היא ישראלית עליונות כל כי כיח

 לצד להשתנות המאזן של סופו זמנית.
ב שגם ישראל, ולרעת המליונים, עשרות
 מספר ישתוזה לא המונית עליה של תנאים

מדינות־ערב. של לזה אוכלוסייתה
 או מרחבית, מפדראציה חלק שנהיה או

 מאוחד. ערבי עולם של שטח־כיבוש שנהפוך
בידנו. גם ישנה ברירה מעט

תל־אביב אשל, גבריאל

 ביותר, מתונה אפילו ישראל, אוייב הצעת
בי לרעיון שותפים הערבים כל כי מוכיחה

ישראל. מדינת של טולה
ירושלים רחמים, נסים

הטאנקים סוד
 הזה (העולם הטאנקים״ ״סוד בכתבה

 ״שאחד הגיוני זה אין כי כתבתם )1434
 באינטרסים לפגוע מוכן יהיה אשכול מאנשי

 עם היחסים את לסכן המדינה, של חיוניים
 ולסבך ארצות־הברית

 וגולדה אשכול את
 דיפלומטי בסכסוך

 כדי רק זה וכל —
פ בשמעון לפגוע

רם.״
בלתי־הג־ זה האם

חס שממשלה יוני
שנסח אחריות, רת
ל בעבר כבר פה

 ופרשיות פרשות
 תבצע חסרות־כבוד, \

 בדי חדש עסק־ביש
 כשמעון יריב לסלק
פרס?

 הפוגעת בהדלפה פרס את מחשידים אתם
 אר־ כלפי הישראלית השתדלנות במדיניות

 אתם גם הרי בכך? רע ומה צות־הברית.
 הזו? לשתדלנות מתנגדים

והחברה, הרוח למדעי ססודנס פואה, גד
ירושלים

 ה־ פרשת ניתוח כל את ביססתם למה
 בחוגי מישהו של זדון כחינת על טאנקים

פרם? לשמעון הכל את וייחסתם השלטון,

ה א פו

 ה־ מעשי לכל לייחס חמורה טעות זוהי
 ברוב מראש. ומחשבה כוונה בטחוניסטים

 ו־ מירחמיאליות הדברים נובעים המיקרים
גרידא. שלומיאליות

, א ד, תל־אביב צהלה, .
 סקופ גילו הם ובן־פורת! לשגב הכבוד כל
מקנאים. סתם ואתם

ירושלים טנא, רפי
גזענית לא

ב עלי שנכתב מה על להגיב נאלצת אני
 הסרחלת רחל מדור

 ),1434 הזה (העולם
 לי אין כי ולקבוע

ער כלפי טינה שום
 גזעני יחס או בים,
כלשהו. אדם כלפי
 ב־ ההפרעות על

בטי תצוגת־האופנה
ב מגיבה הייתי רה

ה שבה דרך אותה
ה אילו גם גבתי,

 פולנים היו מפריעים
רוסים. או

ל שכחתם בכלל,
הי שהתנהגותי ציין
 הכלל מן יוצאת תד.

ה לשאר בהשוואה
רצו ואם דוגמניות.

 אז להשמיץ, נכם
ש כתבתם לא למה
 שערך המפעל, בעלי

 ברחו התצוגה, את
 בחברת המקום מן

 דל־ביאנקו ותוך אנשי־המועצה,
 דרסו מנוסתם כדי
בבית־חולים? היום עד השוכב ילד

 תל-אגיב דל־כיאנקו, ויוויאן
האמיתי המציל

 בעתונאות שיעורי־חינם על מכריז אני
קול אנשי את כולל ישראל, עתונאי לכל

ישראל.
 של טביעתה מיקרה על כי לדעת נוכחתי

 הזה (העולם מארינה פינאל המחפר אוניית
עתון כל כתב אשדוד, נמל ליד ),1434

המציל את שכחו כולם אך אחר. סיפור

שחו שבת באותה
בסירת־ הפלגתי רה

 נמל לכיוון מנוע
ש פתאום אשדוד.

מאנ אחד את מעתי
״אוניה צועק: שי

 השתקתי טובעת!״
 חשבתי כי אותו,

ובאמת, צוללת. שוו
 כה אוניה ראיתי לא

ב טובעת גדולה
ב רק כזו. מהירות
 את הגברתי סרטים.

 ושיניתי המהירות
כשהגע הכיוון. את

עיני. חשכו למקום, נו
 את ואספתי הלהבות, תוך אל נכנסתי

 האנשים גם סירת־המנוע. תוך אל האנשים
תי ביניהם לסירה, הועלו במים שנסחבו

 ורק הנמל, לכיוזן הפלגתי שלוש. בן נוק
ש גדולה בסירה נתקלתי שעה חצי אחרי
 את אליה העברתי אנשי עם יחד משם. באה

הניצולים.
 היא האיטלקית. לחברה להודות ברצוני

ל טיול לי והעניקה האמת, את יודעת
אירופה.
 האוניה, בתוך אנשים שני שנשארו חבל

 שהייתי יודע אותי שמכיר מי ידיעתנו. בלי
להצילם. כדי הכל עושה

רמלה אברהם, דויד
בדרבים זהירות
 כשנתיים לפני דרם יפה אברהם האלוף

 דרס מחודש פחות לפני גהה. בכביש ילד
 ערבייה ילדה למודת
הארץ. בדרום
 ללא הוא יפה

 מצטיין, אלוף ספק
 אינו כי יתכן אך

ב להחזיק מוכשר
הגה.

 במכתבים תבעתי
מ לשלול לעתונות

 ׳הרשיון, את מנו
 אלה מכתבים אך
 התפרסמו. לא

הדר, איתן
פתח־תקווה

מאליין ד״ש
שיג־ בלתי מזל־טוב איחולי איזה אה!

)4 בעמוד (המשך

בית
התנו

לעתונאות
׳3 מחוור

שכת שמה נמ ר ההר מודיו שיחל ב׳ למחזו  4.4.65ב־ בלי
חדשים. ששה ויימשך

פר: בבית הנלמדים המקצועות בין ס ת ה  העתונאו
ת, ידע העתונות, תולדות ובעולם, בישראל  העתונאו

ת העתונאית, הכתיבה תורת רו קו  האינפורמציה, מ
ק, העתונות חו ה ועתונות-הטלביזיה. עתונות-הרדיו :וכן ו

בלבד תיכונית השכלה בעלי מתקבלים

שמה: מלאים פרטים הר שרדי ו בני הספר בית במ ת״  בי
 יום־יום ,222830 טלפון תל־אביב, קפלן, רחוב ברית״

ת בין שעו בערב. 7 עד אחה״צ 4 ה

סיומה לקראת מתקרבת ההרשמה
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י נ ־ ג י ג
ך גבעה על  הולכת גהה וכביש פ״ת לצומת סמו

ה ונשלמת ת מ ק ת של ה ״גני-גד״: החדשה הגנים קרי

ם 3 בת דירה • אוכל ופינת חדרי

דירה בכל מרפסות 2 •

ס • הסלון במרפסת נע תרי

המדרגות בחדרי שיש ציפוי •

מלא ופיתוח מעולה גמר •

ר: • חי מ משכנתא 10,000 ועוד ל״י 23,000 ה

בע׳־מ לבנין חברה
בע״מ בישראל להשקעות חברה ״כלל״ עם בשיתוף

גולדשטיין אחים הביצוע:
ם: שרדי אלנבי (,פנת 16 השואבת בית סמסת תל־אביב, מ

,45 ביאליק רחוב רמת־גן, :622901/2 טל. ),98
 שלומציון רחוב ירושלים, .729178/9 סל.

.27775 סל. ,4 המלכה
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14363 הזה העולם


