
מכתבים
ץ לא או סילון?

 )1591( הזה העולם של האחרון בגליון
הלב הרופא פרשת סוף על ידיעה פירסמתם

 על פרק פירסום בעיקבות שהתעוררה נוני,
 הצנחנים מלחמות ספרי מתוך 101 יחידה

 נכונה לא תמונה נותנת הידיעה בהאר׳ן.
כולה. הפרשה על

 אינפורמציה על־ידי שהוטעיתי נכון זה אין
 לא באום שלמה באום. משלמה שקיבלתי

 באותו חלק לקח
לשו וסירב מארב,

 לשום עליו. עימי חח
סי לא בעולם אדם

שהאינפורמצ פרתי
 לי נמסרה הזאת יה

ה אנשים על־ידו.
 וישנם זאת, אומרים
די מוציאים כאלה,

באום. שלמה על בה
 שאת היא האמת

פ על האינפורמציה
הלב הרופא רשת
 מאנשים קיבלתי נוני

 במארב, חלק שלקחו
הכחשה. ודרשו נפגעים שהרגישו אנשים

 התיאור כאילו הגירסה את מקבל אינני
הת למנוע ״כדי הייתי, מוכן מסולף. היה

 (נוסח המדינה״ בערכאות ממושכת דיינות
 מהפרשה חלק מפירסום להימנע הבוררים)

 מספר שהיו לקבל גם הייתי מוכן בספר.
 בדבר, הנוגעים באשמת שנבעו אי־דיוקים,

שלישי. צד של אינפורמציה משום ולא
תל-אביב, מילשטיין, אורי

מילשטיין

כ.ג. של נכדתו
 לתת צריך לא אך דתי, לא וכלל כלל אני
היהו לאוייבי ובפרט ישראל, לאוייבי נשק
 קאתו־ בחורה עם להינשא ארצה אם דים.
 בכנסייה זאת לעשות לי יתנו האם לית,

יהודי? שאני בגאוזה כשאכריז כומר, עם
 בן׳ הגברת זכויות על להילחם במקום

 לנשו־ גם אפשרות מתן על תלחמו גוריון,
 בן־ הגברת של אי־רצונה אזרחיים. אין

 )1591 הזח (העולם תעודת־גיור להציג גוריון
הו לא שהתגיירותה כשם לה. לכבוד אינה
 מכבודה גורע היה לא כך כבוד, לה סיפה

התעודה. את להציג
 רחובות שמואל, ה.

 אזרחי בטקס להינשא אדם של זכותו •
 ליחס אדם של מזכותו מצידה, גורעת, אינה
הקיים. — הדתי החוק במיסגרת גם הוגן

והכושייה הרג
 והכושייה שיף דויד הרב על הסיפור מכל

 הצעירה לכושית אירע מה חשוב: פרט נעדר
ליש גורש שהרב לאחר ),1591 הזה (העולם

מדרום־אפריקה? ראל
 לצפות היה ניתן הזה, העולם אנשי מכם,

 החמודה המיסכנה של לגורלה גם שתתיחסו
 הגם גבר. לאהוב היה פישעה שכל הזאת,
ובעל־פיאות. לבן־עור שהוא

ירושלים רבינוכיץ, מירי

לחד להיכנס לשיפים נטייה יש לאחרונה
 תוך פעמיים היו הזה העולם שערי על שות.

 — שיף דויד בעלי־השם אנשים קצר זמן
השער: על

 דויד המיליונר של גירושי־השנה בפרשת
וב אשתו; שיף, ואלה )1590 הזה (העולם
שיף. דויד הרב פרשת

רחובות. בוזגדו, יחזקאל

ככוח התרמה
 מחוייב בחיפה מבקרי־הקולנוע ציבור

 המקומי: בית־החייל להקמת תרומה להרים
לש טורח לא איש
המ רצון את אול

נכ התרומה בקרים.
הכרטיס. במחיר ללת

מח — המתנגד
הכסף, את לו זירים

 יכול שאינו ואומרים
 בלי כרטיס לקנות

 כבר ״העיריה זה:
 התרומה את גבתה

לו. אומרים מראש,״
טו מטרה אפילו

 מצדיקה אינה בה
מ גסה התעלמות

הפרט. חופש
קרית־חיים קופרשמיט, א.

קופרשמיט

כ״עמידר״ הוללות
 מוסד נמצא לא מדוע כלל מבינה איני
 כתב־ שיגיש במדינה, משטרתי או משפטי
כספי־ ביזבוז על ענויזר, מנהלי נגד אישום

)4 בעמוד (המשך

 בראש הצועד
בעולם העלויזיה י17!ד7נו

טי קל ה מ ט״ טלויזי ם בישראל, מורכבים ״זני  מחלקי
ם אוריגינליים קניי ם אמרי מי א ת מו חד ו  לתנאי במיו

ה ט קלי את בישראל. ה ח ז קו ם מעבדת של מלא בפי  הא
בארצות־הברית. ביותר המשוכללת המעבדה שהיא

 הרגע מן שלך הטלויזיה מקלט את המלווה ונאמן, יעיל שרות
ת קליטה מבטיח לביתן, הוא מגיע בו מלי עת. גבל מקסי

הארץ. רחבי בכל ״זניט״ מפיצי אצל נוחים בתשלומים להשיג

״ ט י נ ז ירושלים 66740 • חיפה 69*10 • תל־אגיב 229102 טלפון —״

תמת1לח דמת1ן7 האינות

 !לירושלמים גם חשוב
(בר־קמא) גרג״ ״אולפן

פותח
 ובתל־אביב בירושלים .1

במרץ 10 א׳, ביום
 אחד חודש של ערב קורם

שעתיים) בשבוע (פעמיים
 בלבד בתל־אביב .2

פסח) (חופשת 9.4ב־
מיוחדת) (בהנחה בוקר קורס

-קצרנות <
 אנגלית ו/או עברית

ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו  .־הרשמה מ
״ם  18 בצלאל ״הפקיד״, בי״ם :י
236209 סל. ,5 גורדון : ת״א

מרכז  
מגע עדשות

 00*־דא07 1£א5 א£ם7£8
לנס״ אישון - ״גרוזובסקי

 רח׳ (פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
 מגרש מול מוגרבי, ליד ,20 פינסקר

55029 טל. חניה)

9-17 קכלה שעות
 חסברח חוגרת לשלוח נשמח

בקשת. לפי

נכריות פאות

ה ר ט  מ ׳־ ע ב ע
ם י נ ר צ ם י י נ א ו צ י  ו

ל ת ש ו א ת פ ו י ר כ  נ
לקי ת וח או מהודרות. פ

ת: מת• רו גי ן מ  •דבורה־ קלו
ר מו אד .7 מגור ה בני־ברק. נ

15923 הזה העולם


