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חתימה

יל טרמפ תן לחי

מנתבים
)11 מעמוד (המשך

 ״אנשי נגד חדשות־לבקרים מטיף זד,
האצבע. מן מצוצות ב״עובדות״ השמאל״

 המתייחסים ועורכי־עיתונים, חברי-כנסת
 ולהצגות ראש, בניקוי לתוכניות־סאטירה

 רק קוראד ואמא יריחו כמושל אמנותיות
בהיס עליהם ומגיבים פוליטית, התייחסות

 זקוקים לסדר־היום, דחופות ובהצעות טריה
רציני. לניקוי-ראש בעצמם

רמת־גן מטדץ, מאיי ״

מ של שמו הע חד־ א

 אותו דיברי את לקרוא מאד התפלאתי
 מנין- שחזר )1997 הזה (העולס שלכם קורא
החתו מיכתבים מפני אתכם ומזהיר יורק
 התפלאתי יותר ועוד בדויים׳ בשמות מים
עורכת־המדור. של ד,מתנצלת תגובתה על

 קורא אותו אם לומר: לי יש כך על
 הזה להעולם שכותבים כאלה מכיר באמת
 עד הולך לא הוא מדוע בדוי, שם תחת
 הוא העיקר לדעתי, הם? מי ומגלה הסוף
 (מלבד אותו שכותב מי ולא המיכתב תוכן

אישיים). בעניינים
 האחרים ושל קורא, אותו של לידיעתו

 שמם את לדעת חשוב כל־כד להם שנראה
עיתו אותו :כותבי־המיכתבים של האמיתי

 עיר בכל שכימעט דגול ציוני ומנהיג נאי
 על חותם היד, שמו על רחוב יש בישראל

 בית־ספר בכל לומדים שאותם מאמריו, כל
 הוא בו שדווקא בדוי בשם אצלנו, תיכון
 כמה אחד־העם. הוא הלא — בציבור מוכר

האמיתי? שמו מה יודעים בכלל אנשים
 בנקודה עקרוני אני כמה להראות כדי

 אפילו שמי את מלחתום נמנע אני זו,
בראשי־תיבות.

 תל־אביב אלמוני,

אמ6ערא גשם איחולי־החלמה
 אלה כל ובשם הפלסטיני העם בשם

 הציונים של הכיבוש עול תחת הנאנקים
 הפשע על שאט־נפש מביע הנני המדכאים,

 להתנקש שניסה בחור אותו של הנתעב
 קבוע, ומשתף־פעולה ידיד אוהד, של בחייו
אבנרי. אורי מר העורך הוא הלא

 ג׳ורג׳ עראפאת, יאסר בשם שלמה רפואה
וכר. חבש

צה״ל כהן, אהרון

פ1מק של ו3דר
 ידיעות זכה 1975 בדצמבר 11ה־ בתאריך

 זהותו את ופירסם גדול, בסקופ אחרונות
ה כראש חופי, (״חקה״) יצחק אלוף של

 על-פי וביטחון, למודיעין המרכזי מוסד
 בניוזוויק, )15.12.75( היום שהופיעה כתבה

ניו־יורק.
ה — הזה העולם שקוראי רוצה הייתי

 ובעלי היותר-ערים הישראלים עם נמנים
 יר־ כי יידעו — יותר המידע.האובייקטיבי

 הפרט את פירסם ופלסטין, ישראל חוננו,
 בדיוק שנה לפני אחרים, רבים ועוד הנ״ל,

 אז דיוק. ליתר ׳1974 דצמבר בגיליון —
 הכותרת תחת אצלנו, כתבת־שער הופיעה

גדו חלקים בישראל״. המודיעיני ״המשבר
העי על־ידי הועתקו כתבה אותה של לים
 ציון ללא שם, אף — פוליטיקן הדני תון

הראשוני. המקור
 ■מוגבל, אינו העיתונאי חוסר־ד,הגינות

 היא, תקוותי בלבד. לצהרוני-ישראל כנראה,
 את לתקן לי יעזור הנכבד ששבועונכם

 עושה שהוא כפי שלנו, במיקרה המעוות,
ש הסקופים לגבי מדי־שבוע כימעט זאת

מעתיקים. העיתונים ושאר מגלה הזה העולם
פריס גילן, מקסים

צודקת לעולם טעות

ב ר ע ה
חקי שני ש סל ליגה מ ר דו  בכ

כל ט בהי ר פי ס ו ה ה י ל א י י י  נ
19.00 בשעה

ר־ג מכבי חיפה־ הפואל
20.30 בשעה

ת הפואל א ת מכבי ־ פ

 21.12.75 אחרונות״, ,ידיעות
כי רי תו, א מרוס־גולן פ
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