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הימי! הטקוד בסולם עלה
!הים למרחבי וצא לכישוריו המתאימה במגמה לד בחר

 לחינוך לרשות פנה תקינה, ובריאותך לימוד שנות 12 בוגר צה׳ל, משוחרר הינד אם
 )04־6417 58/9 (טלפון 1909 ת.ד. חיפה, ,11 נתן(קייזרמן) ברח׳ ימיים והכשרה

.1.ג00- 9.00 השעות בין ב׳ בימי ,28 קומה שלום׳, ׳מגדל בבני! בתל־אביב או
היה

ימיים והכשרה זיחינוך הרשות
ו י נ י ״׳ ו מ ח י ס ה

העילית לאנשי
ת י ט ס ״ ג ס מ

,12 טרומפלדור ׳רח
תל־אביב, ,7 דירה

 59855 טלפון
בשבת נם

אושר.בחיים? מחפשת את
 את תמצאי פ״מטרימוניאל״
לך החסר

ל״מטרימוניאל״. היום קוד פני
 ירושלים, ,23 שמאי ״מטרימוניאל״,
02—234334 :טלפון

 טרמפ תן
 הבינלאומי הבנקלחייל

בע־־מ לישראל הראשון
293251 טל. מ״א, 39 רוטשילד שד׳ ראשי: סניף

 קצר
וצמוד

 מצטברת שנתית ריבית ו40־/
 הצמדה ־/־ססו ריבית+ 6י/40או־/
למדד. הקוץ של

1דש1ח$0ל־ ולמפקידים

 היחידה התפנית
 הצמדה ברירת הנותנת

חודש 34 לאחר נבר

מכתבים
לא׳סמקומו סיפוד׳אהסה

ה ■של האחרון בגיליון הרב, לצערי
 שחשבתי דבר, גיליתי )1957( הזה עולם

 פרשת־ על כתבתם ממנו. נרפאתם שכבר
 חבר־ ועורכת־הדין, ידלין אשר של האהבה

ליבני. טליה תו־לעבודה
 לב ששמתי כיוון אומרת, אני לצערי,

מפגי נזהרים התחלתם לאחרונה כי
 היו אלה נאשר גם באנשים, אישית עה

 נחלת הם שמעשיהן ציבוריות דמויות
לדעתי. אפילו — כולו הציבור
 דעתי, לעניות נכשלתם, שהפעם אלא

שום לי אין .^?5 שמכונה במה
ה גם־אם יפים, סיפורי-אהבה נגד דבר

 משתדלים אינם בדבר הנוגעים צדדים
 הבדל יש בכל-זאת אבל להסתירם. כלל
 מעל פומבי פירסום לבין כזה סיפור בין
 שבמיקרה בעובדה בהתחשב עיתון, דפי

לילדים. ואב נשוי בגבר מדובר זד, מסויים
 טעות באמת היתה שזו מקווה רק אני

 לשיטה שיבה ולא בלתי-נכון, שיקול של
 לי חיה ונדמה בעבר על־ידבם שננקטה

ממנה. שהתבגרתם
וזד-אביב יחודאי, נורית

 לגופה הפרשה את שקל הזה העולם #
 בפומבי, נודעה שהיא מאחר כי והחליט

 אין ציבורי, מאורע בוודאי יהפוך והמשכה
לפירגווס. מניעה

פירסום על מכובה
ספור ״עורכי־דין הכותרת תחת בכתבה

 בין נאמר )1955 הזה (העולם טיביים״
 ובחאש־ קינן׳ של מיקרהו ״...לגבי :השאר

 יש כי כץ, יואל טוען נגדו, שהועלו מות
 לאיזה ולהגדיר לגופו׳ העניין את לברר

עיתו או מישפטית מתייחם, הוא אתיקה
נאית..."
 לנתב- נכון. אינו לי המייוחם זה ציטוט

 על לדעתי ושאל אתי התקשר אשר כם,
 שאינני השיבותי קינן, חנוך של עניינו
 לגבי עמדה כל לנקוט מוכן ואיני נוקט
זה• עניין
ב פעמים מיספר חזרתי זו תשובה על
שיחה. אותה

 על זו תגובתי את לפרסם אבקשכם
המסולף. הפירסום

תל-אביב כץ, יואל עו״ד
 הפרקליט עס דיבר הזה העולם כתב •
האתי בעיות על וההערה הפירסוס, לפני

 בבעיית כללי דיון במיסגרת היתה קה
הנדונה.

לשלם צריך בו׳אמוץ
(ה תמרורים במדור לקרוא הופתעתי

 של מותו על הידיעה את )1956 הזה עולם
ב שפורסם בנוסח בדיוק שטרן, מרדכי

 את ששכחתם חשבתי בתחילה עיתונות•
ואת רסקו, למאזן שטרן של ״תרומתו״

כן־אנזוץ דן
הקורא? יקבל כמה

 לכסות כדי להזרים צריך שהיה הכספים
מניהולו. כתוצאה שנגרמו הפסדים על

 ההפסדים על לקרוא היה שבעתיים מוזר
 הודח האיש וכי רווקו, של הנוכחיים

ה בשנות להפסדים אחראי שהיה מאחר
או במת, לפגוע !אי־הרצון האם שישים.

10^ הזיה החולה8


