
 כולו. בעולם כמו בישראל התה, על ״התלבשו״ החברה
 עליזים רווקים הם? מי אלה. צעירים ארבעה למשל קחו

 סטודנ־ מרתק? ממשחק שחזרו ספורט אוהדי במסיבה?
 שהם ברור אך לדעת, אין להרצאה? הממהרים טים

ויסוצקי״! ״תה ומרענן: ממריץ נכלא, ממשקה נהגים

בשבילך! הוא התה — ברוחך? או בגילך צעיר

תה! תה. תה, ?יפק תה, ביפק תה, ביפק

ז ז י ת ק ע ו ז ל י ו
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 מיוחדות שיטות — השפות כל
ה פנ

 43 דיזעוף ״הדלי' קפה
228988 טלפון

הישראלי הפסטיבל ועד
וסטודנטים, נוער של 9ה־ העולמי הפסטיבל לקראת

מתארגנת ,68בקיץ־ בולגריה׳ בסופיה, יתקיים אשר

ושירה מחול להקת
 ביום שיתקיים למבחן מוזמנים להשתתף, המעוניינים צעירים

.25 כורי רה׳■ בחיפה, בבוקר, 10.30 בשעה ,23.3.1968 שבת,

מכתבים
שוחד״ שילמתי ״לא
 הזה בהעולס שניתן לפירסום מתייחס אני

 שולם שוחד ״כמה הכותרת תחת )1592(
 לכתבה בקשר תפורסם״, לא זו שכתבה כדי

 ״הוגו הכותרת תחת גליון באותו שהופיעה
איש־המסתורין.״

 פורסמו עתון אותו של האחורי בשער
הקליט גיבלי ״בנימין :אלה דברים גם

ששי וטוען הזה העולם שיחות את בחשאי
זה.״ סיפור יפורסם שלא כדי שוחד לם

 מתיחסים האחרונים הדברים כי ברור
 כי נאמר כי דובר גם בה הנ״ל, לכתבה

ב ל״י 6,000 בסך לעתונכם שוחד שולם
הכתבה. פירסום את למנוע כדי מזומן

 אשר הרע בלשון אמת אין כי לכם ידוע
 או הזה להעולם שוחד שילמתי כי פירסמתם

 הזה, להעולם שוחד ששילמתי טוען הנני כי
 כתבת עם שיחה בחשאי הקלטתי כי וכן

מו בו הזה, העולם
ה ״הסכם גם פיע

למ שנועד שוחד״
 דמותו ״חשיפת נוע
שוורץ.״ הוגו של

 הדברים פירסום
 מיועד על־ידכם הנ״ל

בי. ולפגוע לבזותני
 מכתבי מייחד אני

 לשון לפירסום זה
 בדבריכם נגדי הרע

 בהם שאין הנ״ל
אמת.

אמ פניתי בזמנו
 העולם לכתבת נם

 — ממנה וביקשתי תבור, שולמית הגב׳ !,1הזו
 לפרסם לא — שוזרץ הוגו מר של כידידו
 למנוע ברצוני אישית, לו הנוגעים דברים
ובמשפחתו. בו פגיעה

לבק להיענות הסכימה הנכבדה הכתבת
 ולא עימד, שיחה כל הקלטתי לא שתי.

 עימה. שיחתי הקלטתי כי לאיש אמרתי
 או הזה, להעולם או שוחד, לה נתתי לא

 מ־ כמשתמע או כמצויין אחר, למי־שהוא
 למי־שהוא אמרתי לא גם וכמובן מכתבכם,

כנ״ל. שוחד שנתתי
 באיזה אחרת דרך בכל אלי פניתם לא

 הדברים לגבי מאיתי פרטים לקבל שהוא זמן
הנ״ל. בעיתונכם נגדי שפירסמתם

 בכוונה נעשה הרע שמעשכם א״כ ברור
כאמור. ברבים לבזותני מנת על תחילה,
 הדברים תיקון מיד לפרסם נדרשים הנכם

 לגבי, על־ידיכם נאמר אשר את ולהכחיש
 כי וכן כלשהו, שוחד לתשלום בקשר

 מופיע בו הזה העולם שיחת בחשאי הקלטתי
שחר. כל לו שאין דבר שוחד,״ ״הסכם דבר

צהלה ניכלי, בנימין

לי ב גי

 גיבלי הקורא כי היטב יודע הזה העולם #
 לא כן זאת. טען ולא שוחד, שילם לא

 הקליט גיבלי כי הזה העולם בכתבת נאמר
 קבע רק הזה העולם בחשאי. כלשהי שיחה

 כולה והכתבה כזאת, שמועה נפוצה כי
השסועות. גל את ברבים להפריך נועדה

מוזדיין לין ח״ב
 לירה סך על שיק אליכם מעביר אני
בהעולס לי שנתתם הפירסום עבור אחת,
).1592( הזה

 שזורה זו כתבה כי להסביר, הוא למותר
 גרסתי, תמיד ומגמתיים. רבים אי־דיוקים

 המכבד אדם של לכבודו זה יהיה לא כי
שה וזה עצמו, את

או מכבדות בריות
 עימכם להתדיין תו,

 על המשפטית בדרך
 ולכן הוצאת־דיבה,

ב זאת אעשה לא
 בה לכתבה הקשר
לפרסמני. דאגתם
 אותה על לי צר
 נסיבות שבגלל נערה

 הסובבות מצערות,
 טרף הפכה אותה,

ה קיצוניים לחוגים
 המדינה, את עוינים

 להשתמש ניסו אשר
 זו צעירה כי מאמין, אינני למטרתם. בה

 המופיעים מסולפים תיאורים לעיתונכם נתנה
העוי חוגים אותם כי אנוכי, מניח בכתבה.

 תיאורים העבירו אשר הם המדינה את נים
מסולפים.

ליו

 להבא, לירה. בסך התשלום את קבלו
הסכום. את להגדיל נכון אהיה

 הכנסת ״כ, ח לין, אמנון
הערבית המחלקה ראש של תרומתו •

1594 הזח העולם4


