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ה בגלל בעיקר שבחי;ק, להרבה ראוי
שלו. אובייקטיביות

 מהאדם אפילו שז־בטו הסך לא הנתב
מ אוד-עקיבא על לכתוב אותו שהזמין

פוליטוים. שיקולים תוך
נכ לא עתה שעד אומריים דבר יודעי

 (והיו אור־עקיבא על מקיף כה מאמר תב
כתבות). הרבה
אמי כה הן בז^יתונכם הכתבות אם
שלכם. האמת על הכבוד כל אז תיות,

ע, א. ש הו אור־עקיבא י

תתנצדות
 פמדור| .1782 הזה״ ב״העולם

 !זז' ידיעה פורסמה ,תשקיף,
 הקונגרס! כאירגון ו״שערוריה

 ז האשמות יבדקו לפיה הציוני״,
 זאב! (מיל.) אלוףימישנה )נגד

 לשבתי ראש שחם, י(״זוניק״)
 מסר! באילו הציוני, )הקונגרס

 הקונגרס' אירגון מעבודת יחלק
 שהוא! פרטית אירועים )לחברת

בה. ישותף
מוט-! במידע הוכשלנו כי לנו הסתבר

 כלי הנ״ל. הידיעה לפירסום בקשר ער.
 הציוני! הקונגרס של הארגון !!גבורות

 עצ-| הקונגרס לשכת על־ידי יפיבוצעות
 1 עבודה כל תימסר ולא נמסרה ולא )מת

 אירו־! לחברת הקונגרס בארגון 'הקשורה
 נמס־. לא ממילא כלשהיא. פרטית נעים
 בד.! האירועים לחברת כזאת עבודה ירה

שחם. מר ^שותף
שחם| מר בפני מתנצל הזה העולם

הנ״ל. הידיעה פרסום ,על

 ההגירות ■

והכזתל
 ״חבותל ,1783 הזח״ ״חעולס
 על להתמוטט״, עלול המערבי

הכותל. את שמסכנות החפירות
 ג׳ (ביזם הכותל לפני עמדתי כאשר

 החפירות, שטח את וראיתי )2.11.71
 באותו שחשבתי מה את לבטא חששתי

 העולם שער את ראיתי כאשר אבל, רגע.
 למערכת שמגיעה הרגשתי ו/ ביום הזה

הידד! — התשואה
 ולמשרד למע״ץ ישירה פניה ליזום יש

 חתימות) באמצעות (אפילו דאש-הממשלה
ש מה את יעשה מהנ״ל אחד שכל נדי

 כדי לעשות אפשר ועוד לעשות צריך
ח״ו. (האפשרי) האסון את למנוע

עכו דרור, נפתלי

 בני הקשיבו ■

והנר אברהם
 קילוגרם 888 של ליבול הגענו השינה

 שהיתר. הנגב באדמת אחד, מדונם חיטה
עולמי. שיא הדורות. כל ,שממה מידבר

מיד ושטחי לרוב, מים שופעת ארצכבו
 אתם גם תקבלו תרצו, אם עצומ״ע■׳. בר

 מזונות לאסם תהפך ארצכם שלנו.. מהידע
 תהיה משפחה לכל תבל, ארצו!-׳ להרבה

ועוד... טלוויזיית מכונית,
 המביאים ומהמיגיס מד,ערלים התרחקו

 למענכם להגיון, פנו ודמעות! עוני דם,
הבאים. הדורות ולמען

ראשורלציוז בלדמכרג, מאיר

מסר אלון, ■

הכדורגל והתאחדות
 ביטל ״אלון ,1781 הזה״ ״העולם

התאח לנשיאות מטר מועמדות
הכדורגל״. דות
 מועמדות ביטל ״אלון הידיעה בעיקבות

ידי הכדורגל״ התאחדות לנשיאות מסר
עלי מסר, עודד מר למרשנו, הנוגעת עה
להעיר: נו

נר או הוצע לא מעולם מסר למר א)
נשיא של לתפקיד מוצע להיות שעשוי מז

 משדד מטעם ממונה הכדורגל, התאחדות
והתרבות. החינוך

 כל נמתחה לא מעולם מסד מר על ב)
פג לגבי המדינה מבקר מטעם ביקורת

 כ־ עבודתו עקב אחרים או אסטטיים מים
 כימיות תעשיות — ערד חברת מננ״ל
בכלל. או הכימית) (התשלובת בע״ם

תל־אביב הלר, ראובן עו״ד

והתר ושר־החינוך ראש־הממשלה סגן
:הבאות ההערות את להעביר ביקשני בות

 מתאריך תשקיף״, ״דף בימדורכם
הת לנשיאות המתייחם בקטע ,20.10.71

המרכ העובדות שתי הכדורגל, אחדות
מ מוטעות מסר עודד למר הנוגעות זיות

: עיקה
 של ידידו אמנם הוא מסר עודד מר א)
תוכ שום לשר היתד, לא אך אלון השר
הת נשיא של זה לתפקיד למנותו נית

 על דובר לא ומעולם הכדורגל אחדות
 ״לבטל״, מה לישר היה לא ממילא כך.
 כותבים שאתם כפי — ״לסגת״ יממה או

קטע. באותו
הו לא השר של ידיעתו מיטב לפי ב)
שהיא, אשמה בשום מעולם, מסר מר אשם

אלון ויגאל מסר עודד
הכחשה

ה מן אחד באף המדינה מבקר על־ידי
שמילא. תפקידים

דנקנר, אמנון
ירושלים והתרבות, החינוך משרד דובר
 הצפוי ,מינויו על והרמזים הידיעות •

ה התאחדות כנשיא מסר עודד מר של
 פורסמו שר־החינוך, של מטעמו כדורגל

 של תמונתו (בצירוף ובהבלטה בהרחבה
העי של הספורט -מדורי בכל מסר) מר

 ה־ לפני רב זמן בישראל, היומית תונות
 לא שאז מפליא הזה. בהעולם פירסום

 מסר מר של ופרקליטו שר־החינוך מצאו
שפורסמו. הידיעות את להכחי׳ש לנכון

פירסס מי ■

? ראשון
כ האחרון בגליוגו כותב שבועונכם

 נתיבי פרשת של הראשון הפירסום אילו
 של בתאריך ונוקב ידכם, על היה נפט

אוגוסט. תחילת
 של הראשון הפירסום דעתי, לעניות

ק ל ב הארץ, ביומון היה מהפרשה ח
ביו 18וב־ 16ב־ שפירסמתי ידיעות שתי

 ד״ד של מינויו פרשת פורסמה בהן לי,
מ חלקים וכן התפטרותו, ארנון, יעקב
 פורסמה כן ניב. דוד של מכתבו תוכן

 קונטיננטל ציוד מכירת פרשת בהרחבה
 כותרת גדול. ברווח

היתה: אף הידיעה
 נפט נתיבי ״מנכ״ל
מע בניצול מואשם

להתעשרות.״ מדו
 בפיר- שבועונכם

ש הראשון, סומו
 שתי לאחר היה

 גילה אלו, ידיעות
 פרשת את לראשונה

 ואף הציוד גניבות
 ציוד לצלם הצליח

 אלו תצלומים זה.
 אלמנט אולי היוו

 עו״ד לגבי מכריע
כא בן־זאב משה

 לחקירת הפרשה את למסור החליט שר
המשטרה.

 זכות לכם שמורה הגניבות, פרשת לגבי
 הארץ של זכותו היתר, לגבי ראשונים.

קודמת.
תל־אביב לביב, יגאל

 בהעולם היה הראשון הפירסום 9
 תחת ,1971 פברואר בחודש 1745 הזה

 אי־סדריס חוקר המדינה ״מבקר הכותרת
נפט״. נתיבי בחברת

לביב
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הג׳ז סדנת של מיוחד מופע

תר — גוטפריד דני * פסנ
ס — שימן הארי * ב
טה אלברט * מנ א פון — פי סו ק ס
תופים — גרוון ג׳רי *

בטלויזיה מהופעותיהם הידועים

ל שיערך ק י חמיש ם1י ב
ב במועדון א ד ק ״ ס ג נ י ק  בהשתתפות ה

בארץ מהידועים ג׳ז ורקדני זמרים

-ראשונות״ ״תשואות
ראשון יום בכל

 תזמורת בלווי חדשים וזמרות זמרים של בכורה הופעות *
המועדון. של הריקודים

בלבד ולאורחיהם מועדון לחברי הכניסה *
 שלהם החבר כרטיסי את קבלו שטרם מועדון חברי *

בכניסה. כרטיסיהם את לקבל יוכלו

 תל־אביב ״כמתת״ הוצאת
בת־ים 281 ת.ד.

 ונחמדים רבים שישראלים ״..חבל
 אל מדי קלה דרך לעצמם מחפשים

 גסות במילים שדי וחושבים התהילה,
 נועזת ספרות ליצור כדי דוחים וביטויים

הנחמד הישראליהיא טובה חברתית בקורת אמיתי. וגיבור
 תופעת היא ומשעממת, עילגת קלוקלת, ספרות רצויה. ספרותית תופעה

מדכדרת.״ חברתית
)71 נובמבר — ״את״ — ריפין (שרד,

 הפוליטי״חברתי התבשיל את ליצור הצליח פרי שמעון בי לי ״נראה
בישראל״. עתה עד שקם ביותר והגס החריף

)20.10.71 — ״חארץ״ — כסלו (רן
 ת״א ,30 נחלת־בנימץ — ״ספרי" :ראשית הפצה

הספרים. חנויות ובכל

17879 הזה העולם


