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)המשך מעמוד (6
הטלוויזיה ,או שהם נגנזו מטעמים
ליטיים ?
גם בכנסת לא העז אף נבחר להעלות
נושאים אלה ולדרוש תשובה מהממשלה,
אם נעצרו ונענשו העבריינים ומי הם.
נראה שבישראל ה״דמוקרטית״ יש שני
מיני חוקים :אחד בשביל האזרח הקטן
הנושא בעול המדינה ,ושני — בשביל
הפוליטיקאים.
לי ,אישית ,קשה להאמין שהמתנחלים
במעלדדהאדומים ובסבאסטיה ,יצאו לשם
בלי נשק אישי ובלי אפשרות להגן על
עצמם ועל ילדיהם מהתקפות של מחב
לים .אם' היה להם נשק ,מי נתן להם
אותו? האם נתינת נשק לאנשי גוש־אמו־
נים אלה אינה עידוד להתנחלויות נוספות?
ש .אדטרוכיץ ,רמת-גן
פו

יחס טוב בזכות המאמר

״תכן שלא הבחנת בכך.
התבונן .איפוא,
סביבך באיחר בו אתה נמצא
ולבטח חגלה אותו.
בשנים האחרונות 'צצו־
בארץ סניפים חדשים רבים
של בנק הפועלים .זאת
כדי ליהתקרב־ ככל האפשר
ללקוחותינו באחרים השונים
ולתת להם שירות טוב יותר.
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כל הסניפים ממוזגי־אויר
ברבים מהם תהנה
ממוסיקת-רקע עריבה
ובחלקם הגדול משירותיו של
המבול ־ פקיד הבנק האישי שלך.
אלה הם רק כמה מן
השינויים השקטים המתרחשים
בבנק הפועלים כל העת.
פתח חשבון בסניף שלידך
והווכח בהם בעצמך.
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תודה על המאמר על המפקחים של
מישרד־החינוך )העולם הזה  .(1952הקייץ
אני שוב מועמדת לשוק־העבדים )מיש־
רד־החינוך( .אם אזכה ליחס קצת יותר
טוב — הרי זה בזכות העולם הזה.
הבל רק שהסתפקתם במאמר כל-בך
קצר .אין ספק שהיה לכם חומר לספר
שלם.
רבקה; תל־אביב
 6בינתיים פורסם• דו״ח רשמי ,המאשר
את טענות העולם הזה.

לא בגלל דן שילון
אני מודה לכם על זה ששמי מוזכר
לעיתים כה קרובות בעיתונכם.
 .1נכון שהוחלט להקים בטלוויזיה כר
טסת של אישים )העולם הזה  (1959שבה
ירוכז חומר אינפורמטיבי על אישים שו
נים במדינה.
 .2נכון שהוצע לי לעזור בריכוז מיב-
צע זה ,אך לא קיבלתי את ההצעה.
 .3עזבתי את מחלקודהחדשות לא רק
בגלל דרישתו האולטימטיבית של דן שי
לון ,אלא בגלל שאינני מוכנה לעבוד עם
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קנ ה עוד היום את הספר

 200אוץ ?200
כתבו  :ב .מיכאל ,חנוך מרמרי ,קובי ניב,
אפרים סידון
ציירו  :דודו גבע ,דיק קודור

דרורה כר־עם
תמונה עדכנית
אנשים שאינם מתנהגים כבני־אדם ,עם
כל המשתמע מכך.
 .4אין שום קשר לכרטסת זו ולמחלקת
החדשות ,כי היא נועדה לשרת את הרדיו
והטלוויזיה.
 .5לכן ,גם אין שחר לכתוב כאילו
שאני חוזרת למחלקת-החדשות בדלת ה 
אחורית ; אילו רציתי לחזור למחלקה
בדלת הקידמית יכולתי ,באמצעות בית-
דין לעבודה ,אך לא חפצתי לעבוד במחי
צתו של אדם שאינו ראוי שיעבדו עימו.
 .6אני עובדת במחלקת־ההגשה בטל 
וויזיה לשביעות־רצונו של דן שילון ,ש
חושב קרוב לוודאי שנכנעתי לטרור ש
הוא מפעיל.
רצ״ב תמונה עדכנית.
דרורה בר־עם ,ירושלים

מידבר כובי דווקא באסיה
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אכיר טובה למי שיעיר בשמי למחבר
התשבץ )העולם הזה  ,(1958כי מידבר
גובי )הגדרה  13מאוזן( אינו באפריקה,
כפי שצויין ,אלא באסיה )לייתר דיוק,
על גבול סין ומונגוליה(.
חכמים ,היזהרו בדבריכם.
מ .פנחסיק ,קריית־חיים
• תודה לקורא פנחסיק על ההערה

