
מכתבים
 על-ידי שנמסרו מתקליטים בעי?!ר, או רק,

 זזמילה ועל־כן בישראל, חברות־חתקליטים
משמעותית, אינה ״חרם״

 מאז (בעיקר היום יותר ועוד בעבר,
 בקשרים אנו המיצעד) כעורך נתמניתי
 סוכנים חברות־תקליטים, עם מצויינים
 ידידי- לנו יש וכמו־כן בחו״ל, וחנויות
 משתדלים אלה כל שונות. בארצות מיצעד
 לשוק צאתם עם מייד להיטים לנו לספק

 אמיתי להיט שאכן, הסיבה זו העולמי.
 הקל הגל במיצעד בעת־ובעונה־אחת צועד

 זו בעובדה בחו״ל. החשובים ובמיצעדים
 בשוק־ חריגה ״תופעה לא רואים אנו

לגאווה. מקור אלא העולמי״, הלהיטים
 הקל בגל הלועזי המיצעד של העידכון על

 המאזינים מן נלהבות תגובות מקבלים אנו
 ומאנשי- — משתדלים אנו שלמענם —

ובעולם. בארץ מיקצוע
 בארץ מחברת־תקליטים מאן־דהוא אם
 יכולים אנו אין שלנו, העידכון על רוגז

מיקצועיים״. ״נימוקים לקבל
 סבור איני מיסחריים; לנימוקים אשר
שלו חודשים. שלושה תוך ״נשרף״ שלהיט

 איני הדרך! תחילת רק הם חודשים שה
 מכירת לעודד הרדיו של תפקידו את רואה

 חברת- ושל בכלל, לועזיים תקליטים
בפרט. מסויימת תקליטים

ירושלים דודקכיץ, כני
 ה־ מיצעד עורך הוא דוןקביץ בני י•

הגל־הקל. של הלועזיים פיזמוניס

לימודים ולא דובים לא
 פיר־ )1999 הזה (העולם תשקיף במדור

 לארצות־הברית צאתי בדבר ידיעה סמתם
הקרן־הקיימת־לישראל. כשליח

כש אי-דיוקים, מיספר היו זו בידיעה
 ״ניצול בדבר הפיסקה — שבהם הבולט
לימודים.״ למטרות בארצות־הברית שהותי

קורן אכי
בהכרה שליחות

 לא לי, אין — לימודים ולא דובים לא
 בניצול אפילו הירהרתי ולא לי היתד,

אלה. מעין למטרות השליחות
 פשוטו- לשליחות, מתייחם בהחלט אני

 כל בי לי ונדמה כשליחות. — כמשמעו
השלי על המגעים במהלך בי שפגשו אלה
 להעיד יכולים זה, בנושא עמי ושוחחו חות

 אחרת כוונה כל לי אין וכי מטרתי, זוהי כי
מלבדה.

גיבעתייס קורן, אכי

איתכם אנחנו
 והצליחו, עלו איתכם. אנחנו לב בכל

כוחכם. והגבירו
 מיכל כייליס, ופנינה שמואל
נצר־סירני קיבוץ ליכק, וגדעון

רציני ניקוי״ראש
 להתפרצויות- עדים אנו האחרון בזמן
 נגד בכנסת, והן בעיתונות הן מחאה,
 על שהשתלטו הקיצוני״ השמאל ״אנשי
והטלוויזיה. הרדיו

 אחרונות, ידיעות עורד לעשות הגדיל
 הרדיו כי שכתב בעיתון, הראשי במאמרו

ה אנשי של המלאה ״בשליטתם נמצא
 רשות־השידור לראשי אין וכי שמאל״,

 העושים אלה, אנשים על השפעה שום
 עורך כרצונם. והטלוויזיה הרדיו בתוכניות
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 לחקותה. אחרים מנסים מיד בשוק, 1 מספר להיות הופכת כביסה כשמכונת

 האמיתית. קריסטל ליידי ורק אך ודרשי לב, שימי לטובתך לכן,
 קריסטל:־ ליידי בקנותך

 לכספך, מלאה תמורה ־ לך מבטיחים אנו
 והמעלות, היתרונות כל עם כביסה מכונת - לך מבטיחים אנו
 רבות, לשנים המכונה של תקינה ופעולה נקיה כביסה ־ לך מבטיחים אנו
 זמן, לאורך ומסור, טוב שירות לך־ מבטיחים אנו
קריסטל. ליידי של מפעולתה מלאה הנאה לך־ מבטיחים אנו

ס £ ןוי לז ס
ישראל ממשלת

 העליה לקליטת המשרד
העבודה משרד

ההסתדרות
הציונית
העולמית

לא׳׳י היהודית הסוכנות
והקליטה העליה מחלקת

 הישראלים אל
ברוו״ל השוהים

ת ישראל ממשלת הסוכנו ת ו די הו טו הי ת מתן על לאחרונה החלי  הקלו
טת חוזרים. תושבים לקלי

ם הענקת על אי תנ חלט ה אלי באורח יו  למצב בהתאם אינדיווידו
פונה. כל של ולצרכים

ם לארץ, חוץ תושבי ישראלים שי  משרד אל יפנו לישראל, לשוב המבק
ת חלק ה העליה מ ט קלי ה ת של ו ת הסוכנו די הו ת / הי  הציונית ההסתדרו

ת ם הקרוב העולמי אפשרי. סיוע על מידע ויקבלו מגוריהם, למקו

 חוזרים לתושבים ועדה :בארץ תכתובת
7384 ת.ד.
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