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מאוד. עצוב אבל
 הגילויים אחר הוא בכתבה שנמסר הגילוי

ה דפי מעל שנתפרסמו ביותר המרעישים
 האוד בעת שבועון

 שהוא למרות רונה,
 בעשרים רק מתמצה
מילים.
 שרת־החוץ אם
הצ על יודעת אינה

אי של שלום עת
מפור ערבית שיות
 כל כבר אין סמת,
 לחוסר־הידיעה גבול

ש לגלות שעלולים
ישראל. ליטי

אי לי מתאר אני
עו עגום רושם זה

 מאיר, הגברת שה
 בארצות עמיתיה עם נפגשת שהיא שעה

בנוכ מבליגים שהם לוזדאי קרוב השונות.
 מתמוגגים יועציהם, בחברת ואחר־כך, חותה,
כזו. שרת־חוץ למראה ולעג מצחוק

 והשמצה רכילות מגדר יוצא כבר העניין
לאומית! סכנה זוהי אישית.

תל-אביב רובינשטיין, אברהם
 של בורותה על נמסר שבה גליון באותו

 נשיא בין הפגישה גם הוזכרה שרת־החוץ,
 אלון, יגאל וח״כ סיסו, המרשאל יוגוסלביה,

מלחמת־סואץ. ערב
 יודע לא ישראלי שמנהיג התברר אז גם

נפ עת באותה לאפו. מתחת המתרחש את
 עם שרת, משה לשעבר, הממשלה ראש גש

 וגם נהרו, ג׳והרלאל ההודי, הממשלה ראש
 לעולם שישראל ידיעה, מחוסר הבטיח, הוא
שכנותיה. את תתקיף לא

לומ ולא כלום יודעים לא ישראל מנהיגי
כלום. דים

 רחובות רוזן, ד.
 ושרת אלון ה״ה לנמשל. דומה המשל אין

 ללא פרטיים, ח׳׳כים תקופה באותה היו
 של שרת־החוץ נסו שלא ממלכתית, מישרה
ישראל.

בורגיבה מול
 נשיא הצהרות על הזה העולם מכתבות

 ישראל ממשלת אין כי משתמע תוניסיה
 של הסדר למען ברצינות לפעול מעוניינת

הערבים. עם שלום
ול לנסות החובה עליכם מוטלת כך, אם

עלי למעשה. הלכה רעיונותיכם את הגשים
 הקרובות לבחירות רשימה בראש לצאת כם

במרחב. לשלום תוכנית שבמצעה לכנסת,
בו של בקולות לבטח תזכה כזו תוכנית

 רוחש שאני הכבוד כל ועם רבים, חרים
 של בכוחו שאין לי נדמה הזה, להעולם

 חשובים כה רעיונות להחדיר בלבד עתון
בארץ. הרחב הציבור לתודעת

פתח־תקתת צדיק, יוסף

 עמדתכם על בשתיקה לעבור אוכל לא
(העולם בורגיבה של השלום לפצצת בקשר

).1435 הזה
 המנהיג כי אתכם להסכים מוכן אני

עוב מזר- יותר לא אך גבר, הוא התוניסי
 בהמשך כי היא דה

הצ את ריכך מסעו
 כי הודיע הרותיו,
 מלחמה של במקרה

 את ישלח בישראל
בה. להשתתף צבאו

 יתכן בי רמזתם
 שותף הוא שנאצר

 בורגי־ של לדעותיו
ל הסיבה אך בה.

 אחרת היא שתיקתו
ה שציינתם: מכפי
 על־ כי יודע מצרי

 כאלה הצהרות ידי
מ התוניסי יפסיד

ולדבר. להמשיך לו מניח הוא ולכן יוקרתו,
 וחסרת״ חלשה אמנם היא ישראל ממשלת

 היושב ולעם לה אין אחד בדבר אך אופי,
 כי מלחמה, למנוע אין ספק: שום בציון

 יבוא. בוא השלישי הסיבוב
 אחרת. חושבים ואנשיו הזה העולם רק

ירושלים כן־אריאל, יהודה

רובינשטיין

כי בן־אריאל הקזרא לרעת שחד איןבע״מ נורית חב׳ המפיצים: — בע״מ נקה ביח״ר תוצרת
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מינקס סופר הילמן

הצ את (בורניבה) ריכך מסעו ״בהמשך
נכון. החיפך הרותיו.״

 מאמריד את שבוע מדי כמעט קורא אני
ב אותו, לשאול וברצוני אמרי, אורי של

 (העולם בורגיבה״ ״מול המאמר לאור מיוחד
 סר תצר״ אתה בעצם, מד״ ):1436 הזה
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