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 אופנתי מבחר לך ומגישה ויקרות מפוארות
 מעולים ואיפור טיפוח מוצרי של

 50־/״ בב־ נמוך במחיר
אחרות. מעולות קוסמטיקה מחברות

 יופי מכסימום
הוצאה במינימום

04-665505:03־255763 טל׳ בט״נל הלטיס :מפיצים 3

ופשיד
 כל את לכם מציעה קל חברת

ם הסלע מועדון תענוגות  באילת, האדו
 החודשים במשך גדולות, בהנחות

 ויין גבינות מפתה, אוכל ויולי. יוני
 צחוק, בידור, ארוחה, בכל חופשי
 סקי, שייט, ספורט, ותצוגות, הצגות

וצלילה. דייג
!והצטרפו בואו — בעיצומה החגיגה

מקומות: והזמנת פרטים

קל״־ מסעו עורותי ״

 2^2042 טלפון ,28 גורדון רחוב תל־אניג,*
ביממה) שעות 24(

 731773 טלפון ,56 ביאליק רחוב רמת־גן,
 228258 טלפון ,23 גיורג׳ המלך רחוב ירושלים,

 30003 טלפון ,112 החלוץ רחוב נאר־שנע,
059־3171 טלפון אילת, האדום הסלע ובמלון

מכתבים
;זעגית עלילה
 עמיקם אליהו מר של מאמרו נוכח

 ,11.6.7611 שישי מיום אחרונות בידיעות
 פירסו־ ונוכח עלי, שלוחת־רסן התקפה ובו

לה ברצוני אחרים, בעיתונים דומים מים
: גיב
 עמיקם, אליהו מסתמך שעליו בשיר .1

 מיס ללגימת צמאים נהיה ״אולי :כתוב
 למי־ צמאים נהיה אולי / זמזם מהבאר

לבק צמאים נהיה אולי / מבגדד שושנים
 צמאים נהיה א ל אך / זחלה עראק בוק

לדם.״
 — ן במאמרו עמיקם אליהו עשה מה

 נשאר ואזי ״לא״, המלה את השמיט הוא
 סילוף סמך ועל — לדם״ צמאים ״נהיה

 ולא גזענית עלילה עלי מעליל הוא זה
חסרת־דם.

כזבים שממציאים הראשונה הפעם זו אין

אל־קאסס שנויה
וסילוף השמטה

 קומוניסטים וסופרים משוררים על דומים
ערביים. ומתקדמים

 אלוהים שיש מקובל לי, שידוע כמה עד
 הדתות, כל של האלוהים בעולם, אחד
 כוח של ס&ל שהוא יוצא־מן־הכלל, ללא

 זו אין אלוהים, נגד זועק כשאני עליון.
 פואמה היהודים. אלוהי נגד מייוחדת זעקה

 הכותרת תחת פירסמתי שלי שלמה אחרת
 אחד ערבי ואף רצחתני״, למה אלי ״אלי

 את מחלל שאני בטענה נגדי סנה לא
 שהתכוונתי ברור אללה. — הערבים אלוהי
 כפירה או דתי לעניין ולא פוליטית, לזעקה

 אני בשירי כלשהי. דת חילול או בדת
 סובל עם של והזעקה הכאב את מבטא

ומעונה.
מנ עלילות, עלי והמעלילים המתקיפים

 האמיתי מתוכנו הדעת את להסיח רק סים
ב למאורעות־הדמים המוקדש השיר, של
 בשיר זאת, עם ויחד עמי. נגד במארס סב

לשלום. הרצון דמייוחד מודגש
הכוו בשיר, ולבקבוקים לטנקים ובנוגע

 רק ובידינו בטנקים עלינו שעולים נה
 הכוונה, עצמית. להגנה ואבנים בקבוקים

 בין קרב היה לא האדמה״ שב״יום כמובן
 השתמשו שהשילטונות אלא צבאות, שני

 בל־ אזרחים נגד ובכוחות־ד,ביטחון בצבא
תי־מזויינים.

 ישר אדם כל ללמוד יכול זה ממיכתב
משו של פועלם על האמת את בישראל

 ושוחרי־ מתקדמים דביים1ן וסופרים ררים
שלום.

 חיפה אד־קאסס, כמיח

לליבון מישכטי דיון
 הולידה ״המישטרה לכתבה בהתייחס

 מרשי בשם ),2018 הזח (העולם וילד,״
 אליכם פונה הנני סלפיתי הנא אליאם

:כדלקמן
 צד מפי הנ״ל כתבתכם על נודע למרשי

עיברית. קורא אינו והוא הואיל ג׳,
 לכם אמר לא מעולם כי טוען. מרשי

 מילת־גנאי כל מטעמכם, אחר למישהו או
ה את מכחיש אף מרשי פרנק. מר נגד

ם אמר הוא באילו עובדה,  פרנק שמר לכ
אותו. רימה

 לבין מרשי בין מישפטי דיון מתקיים
 הסיב־ כל וייושבו יתלבנו ובו פרנק, מר

 עיתונות. של בפורום ולא שביניהם, סוכים
ירושלים כלאם, ;יסיט עו״ד

רחובות באהכות עיידכוך
״הכו על המגיבים המיכתבים עם בקשר

 הזה (העולם רחובות״ של המזויינים חות
 בגורל עלה מה בוודאי תוהים רבים ),2022

 אשר סמל־המישטרד הנאהבים, בנייד,זוג
פאר. ליאת המתחילה והזמרת שרון

 טוב גם שיש לכך נוספת הוכחד, ובכן,
 שרון כי הידיעה היא בעיתונות, בפירסום

 ליאת, לדיברי כיום, והם התפייסו וליאת
 ההם.״ בימים כמו ״ממש נאהבים

 סיפרה הזה,״ בהעולם הפירסום ״אחרי
 כבר שכולם שמאחר החליט ״אשר ליאת,

 טעם שום אין אהבתנו, פרשת על יודעים
מ להיפגש התחלנו הלב. את סתם לאכול
 האהבה. את לבלוע סיבה שום אין חדש.

 שלי, הגירושין תהליכי את אסיים אני
 לשנינו.״ בסדר שיהיה ומקווה

 כטענת ״מלוכלכים,״ שדברים יש ? רואים
 דווקא זה, למדור אחדים מיכתבים כותבי

 מעצורים, על להתגבר לאנשים עוזרים
אותם. ו״לנקות״

רחובות דורון, מאיר

שהסתבכתי תודח
 (״נמר עומר דן של המאמר את קראתי

 נרגש ואני ),2025 הזה העולם נייר״, של
 שציין כמו הופעתו. מעצם כל, קודם מאד.

 לספר, התייחסה לא כלל הביקורת עומר,
 הראשון היה והוא לרע, ולא לטוב לא

!רבה תודה כה. עד זאת שעשה והיחידי
 מה במאמר. שכתוב מה — שני דבר

 אומר אם טוב. לא יתפרש — אומר שלא
 אס שחצנות. זאת תהיה — צודק שהוא
צניעות זאת תהיה — שהגזים אומר

* / ז

טהרדב יורס
רבה תודה

 נוספות מחמאות מבקשת שכאילו מזוייפת,
לחיזוק.

תודה. כך, ועל — אותי סיבכו בקיצור,
תל־אביב טהררב, יורס

בחצלחח — ימי מחקר
ל נאמן שהוא שוב הראה הזה העולם

 הזה (העולם הפעם שלו. העיתונאית מסורת
 שעליו בן־נון, יוחאי כקורבן נבחר )2022
 לחקר החברה של הכושל ״...מנהלה :נכתב
 אינו כימעט איש אשר ואגמים... ימים
עוסקת...״ היא במה יודע

 ימים לחקר החברה לידיעתכם• ובכן,
 בים־ ימי בחקר ובהצלחה, עוסקת, ואגמים
 חקלאות ובחקר ובמיפרץ־אילת, התיכון

 הגיעה ואף — ובכינרת במיפרץ־אילת ימית
 דגים ורביית בגידול ממש של להישגים
 מעודדת החברה בנוסף, למאכל. וסרטנים

 (בניגוד ישראליים מדענים של חדש דור
מע רבים במיקרים אשר לאוניברסיטות,

 הישראלים, על־פני מחו״ל מדענים דיפות
 ב־ הכסף למקורות חנופה מתוך בעיקר
חו״ל).

 אילת תושב קורא,

!שיקוב — לנמק שמוכן מי
 היועץ־ של הודעתו על לאחרונה שמענו

 ברק, אהרון פרופסור המישפטי־לממשלה,
 פרופסור של העמדתו את שתבעו לאלה

 יועמד לא שחק כי לדין, שחק ישראל
 לטפל אחרות דרכים קיימות וכי לדין,

שחק.״ ב״מיקרה
 המינד בהירארכיה בין אחד, עדיין אין
 — וינמק שיבוא הציבור, בכלל בין סדית
אמיתיות, שחק של טענותיו אין מדוע
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