
השאר ולבל למשה
 וכל וילנסקי, משה למלחין הכבוד כל

 אשר והמלחינים, המחברים לשאר גם הכבוד
 ),1527 הזה (העולם למערכת במכתבם הודיעו

 אשר צה״ל של להקה לאף יכתבו לא כי
גר בסרטים או הגרמנית בטלביזיה תופיע
מניים.

ירושלים פריים, שאול
מילה כל - מילה שום
 שאלות כתביכם על־ידי נישאלתי אני גם

 ושום נרשם, הכל במדינה. למצב בנוגע
 דעת־הקהל במישאל הופיעה לא מדברי מילה

).1528 הזה (העולם שפירסמתם
חיפה מאור, יצחק

 בכל אזרחים 340 ישירות רואיינו במישאל
פור מייצג תשובות מירגם רק הארץ. רחבי

 כי מאור, הקורא של דעתו למשל: סס. *!
ה בעיית היא זו בשעה העיקרית הבעיה

 צריכים מה בדיוק יודע אינו וכי אבטלה,
 של דעתו עם לחלוטין כמעט זהה לעשות,

 מתל-אביב, רבינוביץ בן־ציון אחר, קורא
הזה. בהעולם שפורסמה

המשחירים התמרים
תק על מלחי אליעזר השופט של הגילוי

 המפורסם במשפט שהועלתה התמרים רית
).1525 הזה (העולם עתה רק לידי הגיע

 כה לאישיות נטפלים כיצד לקרוא מזעזע
 לידיעת כזה מיקרה מדליפים וכיצד חשובה,
 עוד פניו את להשחיר כדי והכל הציבור,

בכלל. והמשפט הזוטא משפט סיום לפני
 כי בכתבה, טעות שנפלה לי נידמה אגב:
 מהם אחד כל שעל זרדים שלושה בה צויינו

 לכתבה, שלוותה התמונה לפי תמרים. 100
 לא — תמרים עשרות כמה רק נראים
מאות.

טבעון טיקוצ׳ינסקי, חנוך
ה הדפוס. טעות על מתנצלת המערכת

ל־ססו. לא בזרד, תמרים 10ל־ היתה כוונה

וקוראים עדה עם, קבל
 למען והונו כוחו מיטב את שמסר כאדם ^
 בעניינים, מצוי ושהיה והמדינה, העם תקומת ^

 כי וקוראים, ועדה עם קבל להעיד הריני
 השחורה למחברת היא וכוונתי כתבתם. אמת

).1628 הזה (העולם הראל איסר של
מח אותה את שקרא היחידי האדם אני
מכל יותר אלף פי עדותי שווה לכן ברת,

 המתיימרים העסקנים־הלחשנים, של העדויות
 אותה ראו לא ולמעשה בה, קראו כאילו

^מעולם.
ישראל אזרח, ש., י. ^

תיקון
 (העולם 11.5.1966 ביום שפורסמו הדברים

 ברנו- אביגדור הסטודנט אודות )1497 הזה
 סיוע הנ״ל לסטודנט ייחסו בו ואשר ביץ,

ב אדנאור של בביקורו ותמיכה למשטרה
נכונים. היו לא ישראל,

הזה״ ״העולם מערבת
צודקת לעולם טעות
 אגד, לחברת התעבורה על המפקח פנה
ת תיקון וביקש ו ו מ (הארץ). ה

תל-אביב ווינטר, חיים יעקוב

שלובת ל ת טי ס ק ט  ה
שה ביותר החדי

ה1 / ה *3£ י

ח?י€ אריג
באיכות
מיוחדת

חד המיוצר מיו  ב
ת ת על לענו שו  הדרי

ת הו ביותר הגבו

0 1 0 1 6 1 1

״ / י
ם הפשע גלי י א ג  (ידי- בארצות־הברית ה

אחרונות). ןת
תל-אביב בהנוב, יהודית

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למכתבים. תצלומיהם את

15291 הזה העולם
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