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)5 מעמוד (המשך
 של המשכורת צ׳יק את מקבל שהוא ומאז
 עמדתו. את שינה הוא ח״כ,

 בקרב. הובס האמיץ הלוחם הדבר. רע רע,
 יתפרסם לא זה שמכתב ברור הרי בינינו,

הזה. העולם עמודי מעל
חיפה ודפנה, ורדה

 שמר לנשיא אמר לא אבנרי אורי ח״כ
כל לתפקיד המתאים האדם הוא אשכול לוי

ה בנסיבות כי דעתו את הביע הוא שהו.
ב מממשלה מנוס אין הקיימות פוליטיות

תכ לא זו שממשלה והציע אשכול, ראשות
 שונא אבנרי ח״כ הדתיות. המפלגות את לול
 הכנסת במזנון תה השותים והח״כים — תה

בעדו. משלמים

הרוח? נושכת מניין
 היה היכן הוויכוח לפרטי להיכנס מבלי

 או באשדוד החדש, הנמל את לבנות רצוי
ב אחת טעות לתקן ברצוני רובין, בנחל
הזה (העולם ישראלית״ ״פירמידה כתבה
1474.(

ה המקום הוא אשדוד כי בכתבה, נאמר
 התיכון, הים של המזרחי החוף בכל יחידי

 לבנות יש ולכן לגיברלטר, עד פתוח הים בו
 של הפתוח בחוף נמל של במימדים נמל בו

האטלנטי.
 הגיברלטר מיצר את המחבר הישר הקו

 הקו שהוא גדול, מעגל לאורך אשדוד, עם
 דרך עובר הארץ, כדור פני על ביותר הקצר

 מ־ רק בים עובר הוא ותוניסיה. אלג׳יריה
מח לאשדוד, ועד בתוניסיה המאמט• מיפרץ

״גלו וחדרה אשדוד לכן, התיכון. הים צית
מידה. באותה לאטלנטי כביכול, יות״,
רו לעניין. אינו נכון, הדבר היה אם גם
 הים של המזרחי באגן והגלים החורף חות

ב מהסערות כתוצאה באים אינם התיכון
ו מיל אלפיים מהלך האטלנטי, אוקיינוס

 תוצאות שהם יודע איש־מקצוע כל מעלה.
 פני עלי מזרחה הנודדים ברומטריים שקעים

 בדרך הינם, אלה ושקעים התיכון, הים
 על הנודדים אלה של שקעי־מישנה כלל,
אירופה. דרום פני

רב־חובל, אריאל, א.
גאנה אקרה, השחור״, ״הכוכב ,חב

מת לא השח
העו כמו נפלא כה ששבועון מתפלא אני

ל המגיש הזה, לם
 הכל, את קוראיו

 ב־ ,בפוליטיקה החל
 ובתצפיות, דו״חות

בר בספורט, וכלה
 ובפרפראות, כילויות

 אפילו מקדיש אינו
 למדור אחת שורה
לשחמת. מיוחד

צעי רבים, ישנם
המ ומבוגרים, רים

 אז לשחמת, שוגעים
 גם תתנו שלא למה
טויזר ה־ מן ליהנות להם

שבועון?
טבריה טויזר, חיים

האורות בעיר אור
 העתון את למצוא טוב וגם נעים אכן,

בפאריס. כאן, גם
 של הרגשה אותה כי לאמר אני חייב
 שכף מרגע אותי שאפפה הארץ, מן ניתו־ן
 חיש נעלמה אירופה, אדמת על דרכה רגלי

 מציץ הזה העולם שער את שראיתי ברגע קל
 קודרים עיתונים הרבה בין דוכן, מעל אלי

וחיוזרים.
 עתונות גם כאן להשיג שניתן למרות
 ההשפעה את להשוות אין אחרת, ישראלית

 והי' הקוראים בין הקיים הנפשי והקשר
שבועון.

 ישראלים קבוצת כשראיתי בכך נוכחתי
 קרא כשלפתע עמדתי, בו למקום מתקררר

 הזה!״ העולם ריק דביטו, ״היי, רקם: אחד
 וחטפו שמחו לדורי, בבת־ארת נקרו כולם

גליונות.
ותיקים. ידידים בין פגישה זו היתד,

ר צו לי ל, א גי בעולם ״וטס ב י

׳יו

 תיגתן זה במרור קדימה זכור;
 המצרפים קוראים של למכתביהם
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