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מצוינת הצעה
הטקס חברות של במניות למשל

 בהרבה יעלו בודאי הם בארץ, טיל
 עם להתמודד ייאלץ צה״ל אם

רוסיה.
ש חמים בגדים יצטרכו חיילינו

הטקס חברות אצל כמובן יוזמנו
 ירקיעו המניות — והתוצאה טיל

שחקים.
ספקול ופחות בטוח יותר אולם

 אוטומטית ״מזכירה לקנות טיבי
 ביממה, שעות 24 העונה לטלפון״
 עסקיך. את ומקדמת

:אצל פרטים
שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

.244118 טל׳ ת״א, ,18

סטודיו

וג׳אז למחול
ת כ ר ד ה ב

לוי שמעון
באוגוסט. 1מ־ החל קיץ קורסי

והרשמה: פרטים
247480 טלפון

מכון
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזח ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביבים

 !44 ג׳ורג׳ המלך ת״א,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

מכתבים
)5 מעמוד (המשך

 הרב מווילנא, הגאון של בנו ז״ל, גרינברג
ז״ל. גרינברג אליהו מנדל אברהם

תל-אב-ב גרינברג, יפדדשרה

 תחרות ■1
הצילומים

הצילומים. לתחרות תמונה מצורפת

השכוע תמונת
אין הכותרת: את לה לתת דעתכם מה

כניסה)׳
הכרמל טירת לוי, משה

ת. •  ד. ח. לוי, משה הקורא חיובי
ת הנרמל, טירת ,152 נ ו  השבועי בפרס ז

ל״י. 10.— בסך

 טעות !■
היסטורית

 חסן עם גולדמן נחום ד״ר של פגישתו
 ומוחץ ברור באופן מוכיחה מרוקו, מלך

 נאצר עם גולדמן של הפגישה רעיון כי
מציאו אפשרות אלא עורבא־פרח, היד, לא

תית.
והעי הממשלה השמצות כל לעומת־זאת

 הוצאת בחינת היו גולדמן נגד תונות
מבחילים! ושקרים עלילות דיבה,

 סיכוי ממשלת־ישראל החמיצה בטפשותה
 בכך ועשתה לשלום, ופתח למשא־ומתן

בל־תטולח. היסטורית טעות
. , נ פה ס. חי

 הדדית הבגה ■
וערבים יהודים כין
תונכם של משפט במדור  הזה (העולם עי

 ״אמו הכותרת תחת כתבה הופיעה ),1711
 נפלו בה ״אל־פוזח״, גיבור של היהודיה

 על־ נאמרו שלא ודברים אי־דיוקים כמה
 ההוצאה נגד המשפטית לתביעתי בהקשר ידי

בתל־אביב. בית! לאור
 על נמנית אינני אני כי לציין, עלי )1

 ההיפך אלא אל־פתח אנשי של ״אמם״
 אפילו לראות יש לדידי כי ואם מכך.

 פנימי, דחף מתוך שפעל אדם ברוצח,
 הרי הפשע, מעשה בעת מסוימות ובנסיבות

ותינו ילדים רוצחי על זכות מלמדת איני
 מלחמות, נגד אני בכפם. עוול לא על קות
 בספרי לביטוי שבא כפי דם, שפיכת נגד

 של האחרון הגיבור
שציינ ומה ,אל־פתח׳

 של במבוא גם תי
 הוא, הנכון הספר.

 הספר את כתבתי כי
 הסיכסוך רקע על

 וב־ הערבי־ישראלי
 כנה, אוביקטיביות

 לנגד ראיתי אך
 של זכותם את עיני

הער ושל היהודים
 בה הארץ על בים
 יש וכי חיים, הס

באח לחיות מקום
העמים. לשני ווה
תן הוצאת כי אמרתי, לא )2  הפרה בי
 מחוץ או מסתורי ״לחץ בגלל החוזה את

בכתבה. צויין שזה כפי הספרותי״, לעולם
ד (המשך )8 בעמו

ו1ו1ה£ ו ה ל ז 1 ה 7 1 4


