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בעולם ביותר הגדול הקונצרן
 וסייעו פעולה שתפו 1/171. של מומחים 4000

 הירח. פני על ״אפולו״ נחיתת להצלחת
 ארצות 28ב- מומחים 200.000 מעסיקה 1.7.7
ו מפעלים חרושת, בתי 35 בבעלותה תבל.

 ״שאוב ביח״ר השאר ובין מחקר מעבדות
 מקלט על נוסף אשר בגרמניה, לורנץ״

 מקלטי מייצר בעולם, ביותר הטוב הטלויזיה
 יבשתיים בין טלפונים מרבזי קול, רשמי רדיו,
ועוד.

 שלהם, הרב והניסיון מהידע תהנה אתה גם
 רדיו מקלט הטלויזיה, מקלט רכישת ע״י

לורנץ". ״שאוב 1.7.7. של קול ורשמי
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 ,260134 סלסון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 שהם משד, ביח־דסום • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע*ם כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פין רח׳ תל־אביב, בע*מ,
בע*מ. הזה העולם המוציא־לאור: • אבגרי אורי הראשי: העורך

מכתבים
השעית 8

יארינג שיחות
ל הממשלה החלטת את להבין לי קשה
 עד יארינג באמצעות השיחות את השעות

טיליהם. את חזרה יזיזו שהמצרים
ש בטוחה ואני ילדותית היא זו דרישה

 אכן שהמצרים שמאמין בממשלה שר אין
אחור אחד מטר אפילו טיליהם את יזיזו
נית.

ומפ בטחוננו את מסכן באמת הדבר אם
 הראשון הטיל הזזת שעם הרי מכוחנו חית

 פעילה צבאית בצורה להגיב צריכים היינו
א ואנו כך הדבר אין ובאם צ מ  תשובה נ

ה הזזת בעיית על לענות היכולה הולמת
 ורב־אלוף דיין משה שטוענים (כפי טילים

 שעור ולאין הזמן על שחבל הרי בר־לב)
 וחלילה חס אס שיישפך הדם על יותר חבל

היום. 90 בתום הקרבות יחודשו
 שארצות־הברית לאחר עכשיו, אופן, בכל

כל לישראל לספק מובנה שהיא הצהירה

צור

ל שעלינו הרי אטום, פצצות מלבד נשק
 עוד כל השלוב שיחות את להמשיך הסכים

עדיין. מוכנים הם באם מוכנים, המצרים
קריית-חייס צור, מלכה

 ימין, שמאל, ₪
שמאל

 .1726 הזה העולם גיליון ברשותי נמצא
שר־הביטחון תמונת מופיעה השער בתמונת

 רצה שהוא ספק לי ״אין ואצר על
).1727 הזה (העולם ישראל״ בהשמדת

מת שנאצר 1967 במאי חשבתי אני גם
 גלידה לטעום ידידותי, לברור לבוא רק כוון
 גן־החיות את לילדיו ולהראות ויטנזן אצל

התל־אביבי.
המ התנהגותו היתר, אז אהבתי שלא מה
 בעד שהצביע אבנרי אורי ח״ב של שונה

ש הנואל בנימוק הלאומי הליכוד ממשלת
 בוודאי נאצר הרי — מגן מלחמת זוהי

.ישראל את להשמיד התסזן לא . .
חיפה דומקה, אליעזר

 צעקת :■
מלח

 של שיקמה האוניה על לעבוד עליתי
 התחלת עם מכונות. חניך בתור שוהם חברת

 ולימודי, עבודתי
 ילא התאקלמתי לא

ו להמשיך יכולתי
האונ על להישאר

 מרב־ ביקשתי ייה.
או שישלח החובל

הב הוא הביתה. תי
 לא אבל לי, טיח

קיים.
 קיים, שלא בגלל
 שביתת על הכרזתי

לג וכשהגענו רעב
 אותי הכניסו בון

ש מפני לבית־חולים
לחיי. סכנה היחד,

 מהאונייה קצינים שני באו לבית־החולים
 אותי שישלחו נוספת פעם לי והבטיחו

 ללאס־ תמר האונייה על אותי לקחו לארץ.
ארצה. אותי שיטיסו הבטיחו ומשם פלמס

הפ תמר והאונייה בלאס־פלמס נשארתי
 היה ולא ברחוב שם ישנתי לדרכה. ליגה

לאכול. מה לי
 וכבר זאת בצורה יום 40 כבר סובל אני

 של־ האחרון בכסף קילו. שמונה הורדתי
מכתבי. את לכם שולח אני

לי. לעזור תנסו אנא,
ספרד לאס־פלמס, דהסי, צדוק

מי ■
ז ממוסחר

 את שוקן גרשום כינה מדוע תמהני
(העולם ממוסחר״ ״בדרן בן־אמוץ, דן מר

).1719 הזה
 אותם ראיונות ערבי בכחמשה חזיתי בזמנו

 בערבי הילטון במלון בן־אמוץ ניהל
נהניתי לא כי שאם להודות, ועלי שישי

דחפי

 שחורה, ברטיה השמאלית כשעינו דיין משה
 מופיעה גליון באותו שש בעמוד ואילו

ברטייה. הימנית ועינו השר של תמונתו

 בלקין
■■ס■■■■■*!גאצר ו■

ב״ויטמך

הכיצד?
כלקץ אורית

 תל־אביב
בנטיו תלוי •

 של הפוליטיות תיו
המסתכל.

 הרטייה במציאות
 שמאל. עין על היא
 שלצורך קורה אבל

הו הגלופה, הכנת
ת כדי תוך פכים,
בצינ הצילום הליך

הת את קוגרפיה,
 מופיעה ואז מונה

ימין. מצד הרטייה

אלון יגאל מדברי הסתייגותכם על תודה

מו מלהיות רחוקים היו הם הרי בכולם,
ממוסחרים. פעים

 משמאל שונים פוליטיקאים ראיין בן־אמוץ
 של עסקן להביא חשש לא ואף ומימין
 הקהל. מן חלק של רוחו למורת רק״ח,

 הראיונות ערבי את הפסיק שבן־אמוץ חבל
עצמם. את מיצו לא הם שכן

 שאיפשר על הזה העולם את מברכת אני
 כשרונותיו. את מחדש להפגין לבן־אמוץ

תל-אביב קצנלכוגן, צפורה ד״ר

 לא המכתב ■1
ו■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!לפירסום נועד

ש כך על השתוממותי לפניכם רשמו
 מצא אבנרי, אורי ח״כ אל שנשלח מכתב
ה (העולם שלכם המכתבים במדור מקומו

).1727 זח
 ליבו תשומת להפנות נועד זה זה מכתב

בתקווה מסויימת, לתופעה אבנרי ח״ב של

£ ____ 1


