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 כרמלי ד. בחתימת זה, מכתב

 מניו־יורק, חתימות חמש ועוד
 הופיע והשמצות, שקרים המלא

 אנשי של הדרך״ ״זאת בביטאון
השלמה״. ״ארץ־ישראל

 ל 12/ גליונות מספר לידי התגלגלו
 ד,* שאר י ביו הזה״ ״העולם ^בועון
מישראל.׳ עתונים
 שקראת את לעכל לי היה קשה

 ה הבטחוני במצבה הנ״ל. בגליובות
 ,מדי לאור מוצא ישראל של חמור
מאמ הגדוש שבועון בשבוע שבוע

 את חוצות בראש המשמיצים רים
 עורך מטיף מאידך וראשיה. המדינה

 עם ולמיזוג לקרבה הנ״ל השבועון
 חשבון על גם ולו הערבים שכנינו

 מהשטחים נסיגה הפליטים׳ פיצוי
וירו חברון על וויתור ־משוחררים

שלים.
ה החינוך על לעמוד קשה לא
 הזה״ ״העולם עורך של הלאומי יהודי

 ועל יסודי) בית־ספר סיים {שבקושי
 קד־ של ההיסטוריים לערכיהם ויקתו

האומה. גי
ה מגן כיצד להיווכח השתוממתי

 ערבי רכוש על נפש בחירוף גורד
 הב- כוחות בידי שפוצץ חבלנים ול2
 מע־ על חמס וזועק 'הישראלים, חץ1

 לשוא מפשע״. ״חפים ערבים של נרם
 של מעצריהם נגד זעקה כל זיפשתי

 מאחורי הנמקים ערב, ארצות הודי
והתי מוחרם כשרכושם ובריח זורג

הפ אי־פעם האם עליהם. נאסר ור
 פתיחת למען הזה״ ״העולם עורך ין

 לע הכמהים ליהודים רוסיה צערי
^ ב כן2^ ר י ד ג ״ ^ ^ ג

 פוחדים ממי מוכיח זה מכתב
 התנועה היא ומי הסיפוחיסטיס

ה ד י ח י ■ הנלחמת ה י נ ו ב  
השלום. למען ת ו נ

חיפה שאודר, מיכאל

פו־י ■ י
אכסודום

 בעיקבות כי לידיעתכם להביא ברצוני
 הזה (העולם 1970 אכסודוס יסורי הכתבה

 בעניין במשרדנו שהתקבלו ותלונות )1709
 של הכללי המנהל מינה דרומה, היי האונייה

 ועדה גבתון, חנוך מר התיירות, משרד
זו. באוניה המצב לבדיקת

 השאר: בין הוועדה קבעה שלה בדו״ח
 הוקמה בגינה ואשר הנ״ל לכתבה באשר
 החלק מן מתעלמים שאנו ולאחר זו, ועדה

 למסקנה באים אנו הכתבה; של הראשון
 התקלות ו/או התקלה קרו אומנם כי

 למרות וזאת במקצתן, או בחלקן שצויינו,
(אייק). ארן החובל רב של ההכחשה

 (במכתבו מוקדם יותר בתאריך דרך־אגב,
 הקבלן על ארן מר מטיל )7.10.1969 מיום

 בעת התקלות בכל אשם האוכל לשירותי
 במשרדנו התקבלו בגינה אשר ההפלגה,

 בתאריכים דנים אנו אם־כי תלונות. מספר
 נשוא בהפלגה שגם להניח יש אחרים,
שונות. מתקלות תקלות היו הכתבה,
 תקלות מספר כי הוועדה מציינת להלן
 בינתיים באו במכתבכם, נמסר שעליהן

התק קרים, מים הספקת כגון תיקונן, על
 חלק החלפת האוכל, בחדר איוורור נת

 מיוחד עובד־נקיון הצמדת הצוות׳ מאנשי
ועוד. ההפלגה, בעת לשירותם
 השייט כי השאר, בין המליצה, הוועדה
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צלומי־פספורט
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!במקום בו העתקת־מסמכים,
המע ע״י צבעוניים והגדלה פתוח
״ בארץ ביותר המשוכללות בדות
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