
מכתבים
השפיע דא השר

 ר,מ* הכתבה את לקרוא מאד הצטערתי
 ).1946 הזה (העולם אודותי שלכם סולפת

 לא שר של בתו שאני העובדה לדעתי,
 בענייני שיפוטכם על להשפיע צריכה היתד,
לחובה. או לזכות

 אבקש מצידכם, הוגן ליחס תיקווה בתוך
הבאות: העובדות את לפרסם

 החדשות במחלקת הנוכחית למישרתי .1
 דאז החדשות מערכת רכז על־ידי נתמניתי

בטל עבודה שנות ארבע אחרי ניסן, אלי
ומנוסה. מסורה עובדת נחשבת ואני וויזיה,

 לא ברעם, משה שר־העבודה אבי, .2
עם שוחח לא זה, בעניין מעולם התערב

בר־עם עובדת
הסילוף על מחאה

 שילון דן את הזמין ולא ליבני, יצחק מר
עורך. שהוא אירוע לשום

 ברעם, עוזי באחי גם האמור הוא .3
 ניסה לא וגם שילון דן עם כלל שוחח שלא

עימו. פגישה לשום להזמינו
 אותי להחליף ביקש שילון שמר נכון,

 על נלחמת ושאני עימו שהביא בעובדת
 עובדת אני שבו בתפקיד להמשיך ,זכותי

 שנכשלתי לי ידוע (לא משנה יותר כבר
ועז״העובדים. בתמיכת זוכה ואני בו),

 שר<| ולגיטימי, רגיל מיקצועי מאבק זהו
 הפכה שר־העבודה של בתו היותי עובדת

וזדוני. מסולף לפירסום למוקד אותו
 לפרסם מוכנה לא ההגינות, למען אני,

 המיקצו- ולא האישיים מניעיו את בעיתון
 לא מעולם הוא כי שילון, מר של עיים
 י לא מניעים ע״י מונחה והוא עימי עבד

לעבודתי. רלוונטיים
ירושלים בר־עם, דרורה

אייכי? גס3ג כיצד
 הכותרת תירגום ראיתי 1945 הזה בהעולם
 ״הישראלי בעברית: אל־נאהר של הראשית

ונכנס." — לנמלנו הגיע נתן אייבי
 צריך והתירגום טעות, כאן יש לדעתי
כני שמנעו נתן, אייבי ״הישראלי להיות:

האוויר.״ בדרך נכנס הים, בדרך סתו
גבעתיים דגני, גיל
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לבססן. ביותר הטובה לתמורה

*<(- שווייה של הזזעוסה דוברת
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המצב או! חצי? ברן
 באוקטובר: 8דד בצהרי שמעתי, כאשר

 את וחצו המצרים את הדפו חטיבות ״שתי
 שעברה שמועה — מערבה!״ התעלה
 לי היה האמנתי! לא הארץ, בכל ונישאה

 וטכניים טאקטיים שינויים שבלי ברור,
 יתגברו לא — ובחי״ר בגייסות־השיריון

ה הצבא שהציב המפתיעות הבעיות על
גייסות־השיריון. בפני התוקף מצרי

 שיטות של נהירה ובחינה בדיקה — ולכן
 לשבור לא — המרכזי האתגר היא האוייב

 נהג אילו הקיר! אל הכוח בכל הראש את
 כפי יום באותו )1945 הזה (העולם ברן

 היד,״ לא — היום גם וממליצים שהמליצו
 לצלוח כדי כוח-שיריון אותו אפילו נשאר

יותר. מאוחר ימים 10 מערבה התעלה את
 עליה והפיקוד הצליחה, עם השוואה וכל
 התנאים, במקומה. איננה מאוחר, יותר

הטאק הטכניקה, המידע, ובעיקר הנסיבות
 ומותאמים שונים היו והשיקולים טיקה

 באוקטובר. 8בי היו שלא מה — לנסיבות
 יגורי למג״ד שקרה את ברן הבחין כאשר

המז הצבאי בשיכלו — הביו ולשיריוניו,
 האלה, ובנתונים הזה בשטח שכאן, — ! היר
 מיזרחה. — מגע ניתק והוא לבצע. מה אין
 שאפשר ביותר והיעיל הטוב הדבר היה זה

)9 בעמוד (המשך

 של המנו״ם תעריפזן
1.12.1974*0 החל
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שנח /!2ל־בלירות לשנה
הוצאות מחיר הוצאות מחיר
משלוח העיתון ח משלוח העיתון

92 = 8 + 84 180 — 16 + 164 בארץ חממי דמי •
100 — 16 + 84 196 = 32 + 164 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
120 = 86 + 84 234 = 70 + 164 ואיראן אירופה ארצות לכל •113 111 29 + 84 220 11: 56 + 164 לקפריסין •146 — 62 + 84 284 120 + 164 ולקנדח לארה״ב •142 58 + 84 276 = 112 + 164  קניה, גאנה, אתיופית, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

144 — 60 + 84 281 בב 117 + 164 קו מקסי ל •164 80 + 84 320
=

156 + 164  ונצואלה, רודזיח, זמביה, לדרומ-אפריקה,
קולומביה ארגנטינה, ברזיל,

•

186 = 102 + 84 364 = 200 + 164 ויפאן פרו •


