
ד1צמ1 קצר
 הרווחית הצמודה הקצרה. התכנית

 ־״ססו הנותנת והיחידה ביותר
חודש. 24 לאחר כבר הצמדה

הראשון הבינלאומי הבנק
הארץ. ברחבי לשרוחך סניפים 40

רו ה  מחיקו״□!! הז
ת1ח ו 8 וווו זו י

וספים1 צבעים 4 של משלוח הגיע
מרהיבים בצבעים * סקסי + מקסים + תפר בלי
״בלי״ מרגישה את 8 :חס!! חזיות עם

 סלון : ירושלים ;דיזנגוף פסג׳ ״מלכת״, סלון 1 תל״אביב :להסיג
סלון : חיפה ; 1 בו״יהודה פריז״, ״שיק ; 17 גן־יהודה ״אביבית״,

 :רמת״גן ;117 קק״ל ״קליין״, סלוו 'גאר-שבע ; 36 הרצל ״שלוה״,
 ציון חובבי ״ציפי״, סלון : פתח״תקמה ; 3 הרוא״ה ״ארמון״, בוטיק

 הרצל ״גניה״, סלון :רחובות ;״כדריח״ סלון ג ראשון־טציון ; 36
המובחרים. ובסלונים לצרכן״ ״המשביר ; 165

מכתבים
משל של חזית־החוץ

 אישי נסיעת בעניין כחבר, פידסמתם
 ).1991 הזה (העולם לחו״ל וציבור ממשלה

 לשליחותו גם התייחסתם זו מכתבה בקטע
לאו משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל של

 יורשה הנוכחית. בתקופה ולמכסיקו ד,״ב
:כלהלן דיוקן, על עובדות להעמיד לי

 בשבוע, בזמנו, דחה ההסתדרות מזכ״ל
פר עם המצב לרגל לארה״ב, גסיעתו את
 — הממשלה של הכלכלית המדיניות סום

 להיות היה אמור שהוא אף־על־פי זאת,
 ה־ האיגודים בוועידת היחידי הזר הנואם

 שמערכת־היחסים האמריקאיים, מיקצועיים
חשו נזה וחשוב עצום אירגון עם שלנו
 ותנועתית כלל־לאומית מבחינה ביותר בים

הזאת. בעת
לוועי הארץ את יצא ההסתדרות מזכ״ל

 ה־ המקצועיים האיגודים קונפדרציית דת
עובדי שביתת קודם במכסיקו, חפשיים

משל מזכ״ל
? מתי איפה, להיות

בינלאומי באירגון באל־על. בתי־הפלאנה
 כסגן־הנשיא, ההסתדרות מזנ״ל מכהן זד,

 של בסים על המנדט את מחדשת והוועידה
 המועמד־לתם־ נוכחות תוך אישית, בחירה

 מהוועידה משל של היעדרות בדיוניה. קיד
 שוב שישראל לגרום עלולה היתד, במכסיקו

 דבר — האירגון בנשיאות מיוצגת ■תהא לא
לתקו הבינלאומית במערבה לפגוע העלול

 חשיבות מד, להסביר למותר ממושכת. פה
בינ במוסדות נכבד ישראלי לייצוג יש

 בעמדות מסונן סחף שקיים שעד, לאומיים,
הבינלאומית. בזירה ישראל שמחזיקה

 בארץ חברים עם המזכ״ל שקל זאת עם
והוח ארצה, שובו את במכסיקו ובוועידד,

 ויקיים בוועידה נוכח להיות שימשיך לט
שנמ בינלאומיים גורמים עם הפגישות את

קרי מתוך מראש. מתוכנן בוועידה, צאים
 פעל מה למדתם היומית בעיתונות אה

 מאבק ניהל וכיצד בוועידה, בהיותו המזכ״ל
 זו. בזירה ישראל עמדות לשמירת רצוף
 בחירתדמח־ שהובטחה שעד, מקום, מכל
הקונ של סגן־הנשיא לכהונת משל של דש

ל שובו להקדים החלים הוא פדרציה,
ארץ.

 התוכנית על־פי בארד,״ב, שהותו בימי
 משמעותיות שיחות משל קיים המקוצרת

 ועם רוקפלר, נלסון ארד,״ב סגן־נשיא עם
 ג׳ורג׳ האמריקאית העבודה תנועת נשיא
 אלה שיחות של שתובנן ספק אין מיני.

 לגבי לחיוב ,משפיעים — מהן והתוצאות
 בדעת־הקהל ואזרחיה ישראל של מעמדה

בכיוון פעל שמשל ויצדין האמריקאית,
האמ בציבוריות עתה המתרחש נוכח זה,

בלבלי. במשבר הנתונה ריקאית
 סיגנון- על למחות לעצמי מרשה אני

הופ אתם שבו הנ׳׳ל, הקטע של הכתיבה
 ל- לעיל, כמפורט חשובה שליחות כים

 שעם לכך מודעים שאינכם לי צר ״טיול״.
 גם קיימת לנושאי-פנים, החשיבות כל

 לזלזל לנו ואל !חשובה, לא־פחות חזית־הוץ
 לגרום ישראל אויבי בידי ולסייע בכך,

 דבר — ישראל של המוחלט לבידודה
 מסכימים אינם בוודאי הזה העולם שעורכי

 מאמרי־המע- קריאת על־פי לפחות איתו,
בעיתונכם. המרכזיים רכת

 ההסתדרות, דובר סולר, שמואל
תל־אביב

ש בדעתו איתן נשאר הזה העולם •
בארץ. הוא ׳משבר בעיתות תנדוכ״ל תפקיד

אח לעסקנים להניח ר אפנו הוועדות את
המציאה. על ■שיקפצו רים

מזעזעת ידיעה
 בעמוד הארץ הדפיס )24.10.75( ו׳ ביום

בכ סופרו• מאת מזעזעת ידיעה הראשון
 מפי לו שנודע הארץ סופר קובע זו תבה
הח בגין בממשלה שהדיון השרים, אחד
 הואיל משתהה, ובירעם איקרית עקודי זרת

 בדרישה דבין למר פנתה מאיר שהגברת
 ״זה :הנימוק זה. בנושא היית את לדחות

ד,ז מנמקת (כמובן, ליוקרתה״ להזיק עלול
 המגוחך בנימוק גם הנמרצת התנגדותה קנה
״ביטחון״). של

 הזה שהעולם לדעת כשנוכחתי נדהמתי,
 בעיני שהיא זו, ידיעה על הגיב לא בכלל
שהמכ וכפולה: חמודה, משמעות בעלת
 כדי בתבשיליה, בוחשת עדיין הזקנה שפה

 לבין בינינו היחסים את ולהרעיל להמשיך
 עודנה הזקנה שהגננת זמן ושכל הערבים.

 (קרי גן־הילדים על עין ופוקחת בחיים,
סי ובירעם איקרית לעקורי יש ממשלה),

לכפריהם. לחזור ביותר קלושים כויים
 שחתמו מחברי־הבנסת אחד על לדעתי,

 מיספר לפני בהארץ שהופיעה העצומה על
 איקרית לעקורי העוול תיקון בגין — ימים

 בכנסת, שאילתת מייד להגיש — ובירעם
 עד הונחשה לא בהארץ שהידיעה מאחר
 על-ידי ולא רבין מר על-ידי לא הזה, היום

מאיר. הגברת
חיפה גולן, מ.

 העולם באוזני הכחיש ואש־וזוומשלה •
 כלשהי התערבות היתה כאילו נמרצות, הזה
האחרון. בזמן זה בעניין מאיר גולדה של

הגיס מעמד תיר!ון
 מאירת־העיניים לכתבה להתייחס ברצוני

 הכותרת תחת לביב, יגאל העיתונאי מאת
 השד׳ של גיסו על מחפה ״המישטרה

).1989 הזה (העולם
 לבדוק היא הישר העיתונאי חובת לדעתי,

 בפני ולהביא דבר, של לאמיתו העניין
ובלתי־משוחדת. נכונה כתבה הקוראים

האם העניין לעובי אכנס לא כמישפטן,

טווינה סוחר
7 גיס לא או גיס

 ואי- ׳׳71 מילווד־חיסכון בתעודות המיטהר
 עבירה מהווה המדינה, על־ידי שהוצאו לך,

 קניית של באקט אין לדעתי לא. או פלילית
 עבירה בעליהן מאת הנ״ל תעודות־ימילווה

יש בנק נגיד הוראת הפרת כי החוק, על
 המחייב החוק, הפרת בבחינת אינה ראל

בחוק. קבועים עונשים הטלת
 שר- את ■לנגח האמורה הכתבה לעניין

 העיתונאי הביא לא הלל, שלמד- המישטרה
 לקירבתו בקשר נכונים דברים לביב יגאל

 לשד טוינה יוסף מר של המשפחתית
המישטרה.

 גיסו טוינה מר אין האישית, ידיעתי לפי
 הוא גיס העברית בשפה שר־המישטרה. של

 (ראה אשתו. של אחיה או בעלה של אחיו
 מר אין ).183 עם׳ אבן־שושן עברי סילון
 אחיד, או שדהמישןורה של אחיו מוינה

הלל. הגברת ל2
 הגברת טוינה, יוסף מר של אחותו

)14 בעמוד (המשך

1993 הזה העולם10


