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מכתבים
)9 מעמוד (המשך
 בל־ נזק גורם הוא שבחו״ל משום טיפשי,
ש מפורסם דימוי לאותו דווקא יתואר,

 כביכול. לו, זקוקה כל־כך ישראל ממשלת
 אלא אקדמאיים, בחוגים רק שלא לכם דעו

 שנערך מדוייקים, למדעים בקונגרס אפילו
ו השתתפתי, ושבו בהולנד כשבוע לפני
 — יותר ולא פחות לא — אורגן אשר

ב בינלאומיים קונצרנים מיספר על־ידי
 העיתונות על־ידי וכוסה יהודית בעלות

 פה־אחד כימעט הוחלט המערב־אירופית,
 שחק, פרופסור נגד מהמיבצע להסתייג
 הישראלית הממלכתית שהמערכת ולתבוע

 לזבד בליגה ושפעילותו מעליו ידיה תסיר
 רק לא רחבה לתמיכה תזכה יות־האדם

פחו״ל. גם אלא בישראל
 הישראלית ההסברה פועלת היתד, אילו
 עושה שחק״ ■ש״פרשת יודעים היו בחו״ל,

 על להגן המתיימרים לאלה שירות־דוב
ישראל. של החיוניים האינטרסים
לביולוגיה, מרצה פינס, חגית ד״ר

המערבית גרמניה בון, אוניברסיטת

מצא? מי שמע, מי ראה, מי
 על קטלנית ביקורת ניתכה הצדדים מכל
ביקו — באו״ם עראפאת יאסר של נאומו

 בשלמותו, ראה לא שאיש משהו על רת
 להעלים דאגו — קיר אל מקיר — הכל כי

זאת.
 את אקרא הזה שבהעולס בטוח הייתי

 הזה, הנאום של והמדוייק המלא הנוסח
 והגיוני שפוי- עצמאי, באופן לשפוט ואוכל

 השוביניסטי באנטאגוניזם תלות ללא —
מצאתי. לא אך — שמסביב והצידקני
 והיכן, כיצד, ולייעץ לי לעזור התוכלו

? הזה הנאום של השלם הטכסט את אשיג
 אמירים זמייר, שלום

הפלייה של מדיניות
ב לקרוא נדהם הנני כערבי־ישראלי,

ה בייהוד ״הצורך כגון ביטויים עיתונות
גליל.״
 סכומי־עתק להשקיע הדבר צודק האם
יהו עבור שנועדו חדשות ערים בבניית

 בעוד חדשים), עולים (בדרך־כלל דים
 באותו החיים הגליל, תושבי שהערבים

 סובלים בשנים, מאות זה ברציפות איזור
 ביישובי־ מודרנית תשתית מחוסר עדיין
הם?

 הגדולים ערביים יישובים קיימים בגליל
 עיירות־פיתוח. ומכמה מהקיבוצים בהרבה

לבירת־הגליל? מהם אחד להפוך לא מדוע
 ייתכן שלא היהודי הרוב כבר יבין מתי
 כאשר הארץ אזרחי בין אמיתי שיוויון
 הרוב העדפת של רישמית מדיניות קיימת

המיעוט? על־פני
העתיקה עכו סכרי, מוחמד
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וקשות רכות עדשות
 ת״א 31 גורדון
238642 טלפון

ת ר ב ׳ ח ר׳ ג מ ש . מודיעה ,
 ,27.11.74—16.12.74 התאריכים בין שנערך במיבצע

גר חברת הציעה  משולבת תוכנית הנהגים לציבור שמ
מוזלים. במחירים שירותים מכלול עם

ר לחברת הצטרפו המיבצע במיסגרת ג מ  נהגים. 21,823 ש
 בארבע החדשים המנויים בין החברה על-ידי שנערך בסקר

: הבאות התוצאות נתקבלו הגדולות הערים
 אותם השירותים מכלול בשל לשמגר הצטרפו החדשים המנויים מכלל 437,

גרירה. שירותי מלבד החברה, מספקת
 לחברות ביחס זול !שמגר המנוי ומחיר היות לשמגר הצטרפו 297

המתחרות.
 בישראל. המוסכים איגוד עומד החברה ומאחרי היות לשמגר הצטרפו 17,־/״
 מקרי. באופן הצטרפו 27־ חברים, בהמלצת הצטרפו 97*־

 בחיוב 897.־ ענו היומית, בעיתונות החברה פירסומי את ראו אם לשאלה
בשלילה. 117ד*־

 כל מבין מודעה איזו לכתוב נתבקשו החברה פירסומי את שראו המנויים
 ביותר. להם זכורה המודעות

 ״. רבינוביץ׳ מר ״שר־האוצר המודעה את הזכירו 717־
 פרייר״. תהיה אל ״נהג, המודעה את זכרו 237־
החברה. מודעות את זכרו לא 67־

 להצטרפות מצויץ בסיס מהווה החדשה תוכניתה כי מאמינה שמגר חברת
לשורותיה. רבים מנויים

צודקת לעולם טעות

 תתבע חדות
חדשות בחידות

27.12.74 אחרונות ידיעות
חיפה ניסן, רן

דמאג״ת מממ״ח
ב מאדומתמיד ידוע הרי הזה העולם
 שהחדיר ובייעולים בקיצורים שיפורים,

המתפתחת. העברית ל־שפה
 כבר שמתחיל ומאחר לכך, בהמשך

 עיתון בכל פעמים מאה לקרוא לעייף
 או שם, או פה היה \ שמנהל־מחלקה

x אגף שמנהל x הושעה או פה מעל 
ה מיטב לפי שתקחו, מציע אני שם,

 ותתחילו לידיים היוזמה את מסורת.
לקצר:

 תל- בעיריית ממנהל־מחלקת־החינוד
ממנהל־אגף־ בעת״א: לממ״ח —אביב

ב למאג״ת — התקציבים־במישרד־האוצר
וכר. אוצר,
 להמציא תוכלו מסכימים, אינכם אם
 מן אותנו שתגאלו ובלבד אחר׳ משהו

 ה־ השפה לנד שגורמת הנוראית ההתשה
המשתוללת• ביורוקראטית

גבעתיים דגני, גיל

1949 הזה העולם12


