
חמור. להיות
 בעיתונכם׳ הפירסום שאחרי מקווים אנחנו

בנו! גם ייזכרו
זיעיבה טייבה סעיד, מוחמד זדעכי

;הגים חוצפת
״ה אבו־ג׳עפאר של למכתבו מתייחם הנני
ו). 624 הזה (העולם והאוטובוס״ נוסעים

 ידועה אגד נהגי של וגסות־רוחם חוצפתם
 אחינו לגבי גם אלא ערבים, לגבי רק לא —
ישראל. בני

 להם להוריד הוא לדעתי, היחידי, המוצא
 הסיבה שהן המופרזות, הכנסותיהם את קצת

נסבלת! הבלתי להתנהגותם העיקרית
חיפה סרטן, א.

חברתית: מחלה
 הזה (העולם ירושלמי אביבה של הפרשה

 השחיתות חברתית! מחלה על מראה ),1626
 לסימן־היכר הפכה

 ה,,נוצצת״ לחברה
תל־אביב. של

במיק־ מתחיל זה
 של המפורסם רה

 הבוחש״ ״היהלומן
בדיסקו מכות דרך

לגירו ועד טקים,
 הסנסאציוניים שיה
אביבה. של

 את להפנות במקום
חיו לאפיקים כספם
 לא (וכאלה ביים

מבזב הם חסרים),
אלכו על אותו זים
כ מחברה אלוהים ישמרנו ואורגיות. הול

זאת!
 יד־אליהו רפפורט, דינה

לתעודות? קרה מה
 ויחסי־ לפירסום הי״ח הקורס בוגר אני
 אשר לפירסום, הישראלי האיגוד של ציבור

שנה. לפני הסתיים
 הבא הקורס כבר מתחיל והחודש מאחר

 של התעודות עם מה לשאול: ברצוני (י״ם),
 ל״י 200כ־ שילמנו אנחנו שלנו? הקורס
 שבועיים. תוך לקבלן לנו והבטיחו עבורן

לתעודות! זכר ואין שנה עברה מאז
 עיכוב בבחינות־הסיום. שעמדתי יודע אני

מת דירוג לקבל לי מאפשר אינו התעודה
אים.

תל־אביב שחר, חיים
 כל לפירסום: הישראלי האיגוד תשובת •

 ויחסי־ציבור לפירסום הי״ח הקודם מסיימי
 לא שחר חיים תעודות־הגמר. את קיבלו

 את קיבל לא לכן הגמר, עבודת את עשה
התעודה.

באב־כטן
 להתייחס יכולים אתם איך מבינה לא אני

תב בעזרת המרפא — הזה לזקן ברצינות
לינים?

 (העולם עליו הכתבה את שקראתי אחרי
 סוגים כמה וקניתי לשוק רצתי ),1625 הזה
ובלעתי. — אותם עירבבתי תבלינים. של

דבר. שום הרגשתי לא מכאב־בסן חוץ
 ומאחלת עיתונכם, את מאשימה אני לכן

כאב־בטן. לכם
רמת־גן נ., א.

ה כותב הוחלט: המערכת בישיבת •
אותם. ויאכל תבלינים קילו חצי יקנה כתבה

 גם סבל — זה שאחרי היומיים במשך
מכאב־בטן. הכתב

גועל־נפש
 לא פירסמתם 1625 הזה העולם בגיליון

תמונות־עירום! מאחת־עשרה פחות
נגעלתי!

תגו אלה תמונות בי מעוררות לאחרונה
 שבקרוב מרגיש ואני אופוזיציונית, בה

ושומר־צניעות. לדתי בגללכם, אהפך,
חולון קטן, ז.

צודקת לעולם טעות
תרו , ...נו ם ל ו ע  (נצר), היו״ר מלבד ב

 תשעה רק ואני שפירא) שמשון (יעקב השר
).30.10.68 הזה (העולם חברי־כנסת.

תל־אביב של/ יוסי

. .  באיזורים אויב, שטח בתוך ק״מ 200.
ן הקרובים כ ס ה ״קודש שהוא אסואן, ל
אחרו (ידיעות המצרית. האומה של קודשים״

).1.11.68 נות,
רעננה דוכנר, שמואל

 תינתן זה במדור קדימה זפות
 המצרפים קוראים של למכתכיהם

למכתבים. תצלומיהם את

רפפורט

!והוא ...היא
הים על-נני מחליקה היא
בו טתחוט מבלי על־נניד מחליק הוא
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