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 ביותרבעודם המפורסמות

 ס״ז קיבג סופר
 אמריקאית תעחבת

דובק תוצרת

מכתבים
)8 מעמוד (המשך

דב לדבר מעז הוא איך !מכאן ״■שיסתלק
תי איזו (זוכרים המדינה נגד כאלה רים

כ המדינה את רואה אידיאולוגית אוריה
?״ עליון) ערך

 חי אתה אם עצמך את שואל ואתה
 טסו־ בארץ ,1933ב־ או ,1975 של בישראל

מאד. יימת
 חיפה קויית־שאול, פרידלר, שאול
התעלה על פירפומת

קראתי, )1971 הזה (העולם אנשים במדור
 הבינלאומי האיגוד ושל השנתי בכנס כי

 טכניים־תעשייתיים, מישרדי־פירסום של
 אבנת אורי הפירסומאי נפגש איסית״א,

 עלוני- ממנו וקיבל לכנס המצרי הנציג עם
 שילטי-פירסומת להצבת הנוגעים פירסום

תעלת־וסואץ. גדות על
 מתנוססים כיצד בעיני־רוחי ראיתי :מייד
 מאירי־עיניים שלטים התעלה גדת לאורך

 שניה במחשבה אבל, למשל. טמפו, של
טוב מדי יותר קצת פיתאום לי ניראה זה

כתעלרדסואץ לפירסום ההצעה
מדברות העובדות

 שמענו תמיד פשוט, נכון. להיות מכדי
המת מארצות־ערב נציגים על מדי יותר

 איתם מקיימים ואינם ישראל מנציגי עלמים
מגע. כל

 רק לא מצרי שנציג להאמין לי קשה
 בינלאומי בפורום ישראלי נציג עם שוחח

!עלוני־פירסומת לו נתן אפילו אלא —
רמת־גן. אלמליח, נתן

 גלופה. ראה — עובדה •
קדרי ,פרופ של ציציותיו
 קדרי, פרופסור של להצהרתו בתגובה

 הצורך על בר־אילן, אוניברסיטת דיקן
לאוניברסי המועמדים של קפדני במיון
 הנכבד, לפרופסור להציע ברצוני טאות,

 זו, והגיונית צודקת הצעה יעלה בטרם כי
בציציותיו. יבדוק

 מופקד שעליה בר־אילן, אוניברסיטת
היחי האוניברסיטה חינה קדרי, פרופסור

 תמוה, דבר — ,,המלצות״ המבקשת דה
 לפי תלמידים קבלת הוא היחידי שפירושו

כישורים. לפי ולא קשרים,
ירושלים פריד, יעקב

מדוייקים אי-דיוקיס
 המישטרה, חדשות אודות שפורסם הקטע
אי־דיוקים. רצוף )1963 הזה (העולם
 אומנם מופץ המישטוה חדשות ובכן:

 (כמו אלה אבל — ישראל שוטרי בקרב
 טביךותקילין הירחון עבור משלמים כולנו

 מחל). שהוא שנתי, מינוי במחיר (אם־כי
בקיוסקים. גם כידוע, נמכר, הירחון
 הירחון של המוצהרת שמטרתו1 הוא .נכון

 אובייקטיבית, מזוויתרראייה להביא, היא
 ו- ת מיס בדרך-:כלל האפוף מעולם חדשות

 בדידכלל הציבור לידיעת והמובא דין,
אודותיו. רעות״ ״ידיעות בזכות רק

 קור- בפגי דברינו תביאו אם לכם נודה
איכם.

תל־אביב ישראלי, יואל
? אי־הדיוקים חיסן כן, אס •

1972 הזה העולם10


