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הנה
לבן בחול

ע7 איכות סיגריות מייצרת דובק שנה 40מ- ה7מ

תמידבתמונה

 סיגריות״טיים״
 יותר נמכרות

 הסגריות יתר 7מכ
 סיבה ויש יחד, גם

 כך־7 טובה
 ״טיים״ סיגרית
טובה באמת

מכתבים
לסמי הכבוד בל

 1 מפתיע. היה לא בטלוויזיה שראינו מה
 לא, ובמה ובהאבקות בבוקס העולם אלוף

 להגיד צריך כשהוא ילד כמו מישתפך
הקטן. סמי על בלב באמת לו שיש מה

 איננו הזה הקטן כשהסמי מראה רק זה
 בקלות יכול והוא ועיקר, כלל פראייר
 מה את יהודים מיליון לשלשה לעשות
ה כל צרפתים. מיליון לארבעים שעשה
ש היהודי לגזע מכובד נצר לסמי, כבוד
בעולם. קרננו את יעלה

חולון אפרתי, משה
הבוסים של הגירסה

 הסכנות של התיאור על לכם הכבוד כל
בן־גוריון התעופה נמל במסלולי האורבות

).2073 הזה (העולם
ה בפעם זכיתי לנושא, הקרוב כאדם
 תיאור העברית בעיתונות לקרוא ראשונה
 והי־ המנהלים של גירסתם את ולא מהימן,
 באופן גירסותיהם את שמעבירים בוסים,
 אשר דברם, עושי עיתונאים דרך שוטף

 כרטים־טיסה לקבל בקוצר־רוח מחכים
בהזדמנות.

לוד דביר, שלמה

מוטעה הסבר
 ובגין, פרס לתמונת הקצרה לכותרת
הזה (העולם ״אנשים״ במדוד שפורסמה

2073:(
כ הוקלט, לא המפורסם העימות (א)

• כנין + פרם
תקלה לא

 ] באולפני אלא הטלוויזיה, בבניין דיבריכם,
בירושלים. טלעד
 1 המורכבת בגין פני של התמונה (ב)

כדיברי־ — היתד. לא פרס של פניו על
 1 להת־ שיטה אלא טכנית, תקלה — כם

 רק והאפשרית המקובלת תמונות, אמת
 ה- (שיטת האלקטרוני הצילום בתהליך

ווידיאו־טייפ).
 כפי מהשידור, נמחקה לא זו תמונה (ג)

הוקלטה. לא פשוט אלא שהסברתם,
ירושלים טלעד, חנכ״ל פלד, עוזי

הפוליטית התודעה
 יש לכאן, או לכאן דעה להביע בלי
ממנה. להתעלם שאסור אחת תופעה
 לצאת לנכון מוצאים אנשים 250 רק אם

 משה של מינויו נגד ולהפגין לרחובות
מה לרחובות יוצאים אנשים 250 ורק דיין,
 | הפו־ התודעה מצב הרי — ההפוכה סיבה

 י ומגיע המדרגה, בשפל נמצא שלנו ליטית
אלינו. יתייחסו לא שכלל הנראה כפי לנו,

תיקווה פתח בהן, יוסי
צי לביקורת שלו הרגישות חוסר את
 כבר דיין משה הוכיח הקהל, ולדעת בורית
ממנו. שהופתעו אלה על מתפלא ואני בעבר

 בשנים הכתבות לסידרת דיין של תגובתו
 היתה הזה, בהעולס שהתפרסמה האחרונות

 להגיד רצה כאילו רועמת, שתיקה פשוט
 שנכתב מה אל להתייחם מכבודי לא ״כלל

המסויים״. בשבועון עלי
 של האלה הימים שעברו תפס לא דיין

וחו ואישית, ציבורית מביקורת התעלמות
 לרוח הראשון הסימן היה אז תגובתו סר

 בבירור להביו היה ניתן בטלוויזיה, דבריו
קצוץ. עלינו שם לא שהוא

! רמת־גן זסלבסקי, משה
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