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 בגבורה דמו את שנתן בני, שנה. שלושים
 בעירו הנצחה לשום זכה לא המולדת למען

 שעבר אדם אבל לרגיל) שמעבר (בממדים
 שהיה בלתי־חוקי, מיבנה ובנה החוק על

 רמת־ עיריית לצמרת מקורב נעליים יצרן
 כבר לעיריה האם כל. לעיני מונצח גן,
ל מינימאליים מוסריים קריטריונים אין

העיר? לרחובות שמות קביעת
אלי. זועקים בני דמי

תזת־גן מ.ב*,
במערכת. שמור הכותב של שמו 9

גבון למשפחת עזרה
 הזה (העולם בעתונכם שפורסמה הכתבה

ב בעיותיה ועל נבון מישפחת על )2096
 שאירע מקרה לי הזכירה בית־נחמיה מושב
 להאיר כדי בו שיש וחצי, כשנתיים לפני

במושב. שהתרחש מה את
 גרעיני של חברתי מדריך אז הייתי

 מר של בחסותו גרעין מפגש ערכתי נח״ל.
 את הכינו החברה כאשר ערב, עם נבון.

 ביר־ שלושה למקום הגיעו ארוחת־הערב,
 קראו הם במושב. כשכנים שהזדהו יונים

 לא אם פושעים! ״עבריינים, לעברנו:
אתכם!״ נכה בשקם, תהיו

 וקראו הנערים אחד את לדחוף החלו הם
 כיום משרתים נערים אותם ״פושע״. לו

 קצינים רובם נבחרות, ביחידות בצה״ל
 הראויים הפושעים הם אלה האם ומ״כים.
1 למכות

 בשם וכינו ודחפו שהיכו בחור אותו
 מילוי בעת שנה כחצי לפני נהרג ״פושע״
בצה״ל. תפקידו

 מכשיר את להפסיק בידי עלה לא אף
הא זה של צעקותיו את שקלט ההקלטה

 אך ער, ויכוח פרץ מכך כתוצאה חרון.
 קולניים בגידופים ״התנפלות ועד מכאן

 על- לי המיוחם איש־הביטחון על ובמכות״
המרחק. מאוד רב הכתב, ידי

 שיגיב עיתונאי פגשתי לא היום עד
 בנסיבות בעבודתו מופרע בהיותו אחרת

 אצל הרושם התקבל אם לי וצר דומות,
איש־ביטחון. תקפתי כאילו מישהו

 שכח התנהגות, ציוני המחלק כתבכם,
 רק לא בעיקרודיסוד להצטייד הסתם מן

דב להעמיד עתונאי .המחייב אלא הולם,
דיוקם. על רים

תל־אביב נחמיאס, אדי

נשמט דא הביקור
 הדברים על להגיב שלא יכול אינני

 האחרון, בגיליונכם אלי בהקשר שפורסמו
 זכותו שידור. במדור )2099 הזה (העולם

 ביקורת ולמתוח דיעה לחוות עיתון כל של
 יהיה עצמו שהמידע לדאוג וחובתו —

ומהימן. בדוק
 ביקור בסיקור לחלקי הנוגעים הקטעים

 נכונים היו לא בטלוויזיה בישראל סאדאת
 היה ואפשר פרט בשום עובדתית מבחינה
 בעוד נשאלתי אילו הטעויות את לחסוך
:מחדש אדגיש להבהיר כדי מועד.
 בנובמבר בתשעה סאדאת דברי !•

ו מייד לחדשות, מבט במהדורת צוטטו
 שנשמט לומר היא שטות דק מלא. באופן
 דיבר שסאדאת משום בכנסת הביקור עניין

מדוברת. ערבית
 משפחת בית באי רוב את אני מכיר

 ש- נערים אלא ביניהם מכיר ואיני נבון
 אני קורא לשקמם. ניסתה נבון מישפחת
 לא למען הכל שיעשו ולכם העתון לקוראי
 מושב ואת ארצנו את זו משפחה תעזוב

 למען הרי למענם, לא אם ביתמחמיה.
משקמים. שהם הנערים עשרות
 כל קצר. הזמן כי תדברו, אל עזרו,

 ,679 ת.ד. לאבי, יפנה לעזור, המעוניין
ראשון־לציון.

ראשון־לציון סוקולסקי, אבי

הגורילה! זהירות
לצערי לי ייחס )2099( הזה העולם

תקף השדרן שידור (במדור סיפור
 ללא בו המיפיע שמי שלמעט גורילה)

 עיוותים של פסיפס מלווה היה שיבושים,
מאומצת. חקירה פרי הסתם מן —

של כתב איני אחדים חודשים מזה
של באדיבותו שוייכתי שאליה התחנה

תח של כתב־חוץ אלא צה״ל, גלי כתבכם,
אירופית. רדיו נת

 לבשתי לא הצבאי שירותי את להוציא
 כתבכם שמנסה כפי צבא איש ואיני מדים

לגייסני.

נחמיאס* אלי
עיוותים של פסיפס

מא הקלטה מכשיר להכניס ניסיתי לא
 שהגיעו המצריים, האורחים שולחן חורי
 ראיינתי אלא סאדאת, של בואו לפני ללוד

 בקצה שישב המצרי הטקס ראש את
מא נגררתי מראיין ובעודני — השולחן

כי עד איש־ביטחון על-ידי ונדחפתי חור

 הטלוויזיה ככתב שירותו בתקופת י
בפאריס. הישראלית

הפי מכין גאמסי שגנרל אמרתי לא 0׳
 העלינו הנכון. הוא ההיפך סאדאת. נגד כה

 בין איננו שגאמסי כהשערה, אפשרות,
 עסוק שהוא משום סאדאת של פניו מקבלי

המישטר. באבטחת
ולבירור. לבדיקה נתונים הדברים כל

יערי אהוד
הבין? לא מי

 יתקן הזה שהעולם לבקש שזכותי דומני
שקילקל. במקום

ד ו ה / א רי ע ירושלים י

 להבין ונדהמנו ידיעה בעיתונכם קראנו
 מבין אינו יערי אהוד מר כאילו מתוכה
 מבינים איננו המדוברת. הערבית השפה

 הוא כאילו שלכם במאמר קבעתם איך
ב המדוברת. הערבית בידיעת בקי אינו
 עמו הרבים והמיפגשים רבות, שנים משך

 את יודע שהוא יערי אהוד לנו הוכיח
המדו וגם הספרותית גם הערבית, השפה
ברת.

 מבקשים אנחנו הזה העולם קוראי בתור
ה לאדם שגרמתם העוול את לתקן מכם

 ולדחות בוריה על הערבית בשפה שולט
 במאמרכם עליו שמתחתם הביקורת את

כמוהו. שירבו והלוואי הנזכר.
ערכיד, חמים ערכיד, סריכא
יפו יתום, עלי מדבק, יוסוף

 לחץ שבגלל על מצטער הזה העולם !•
 אנואר של ביקורו בעת והנסיבות הזמן

 בדיווח תקלות אירעו בישראל, אל־סאדאת
 המידע כל את לאמת היה ניחן לא וכן

 לתקן שמח הזה העולם למערכת. שזרם
 נח־ אלי השדרן לגבי בדיווח העיוות את

ה של ערביים לעניינים והפרשן מיאס
הסליחה. ועימם יערי, אהוד טלוויזיה,

נזלניד, כרסום

365
 חופשיים ימים

בשנה

 — שי + טמפונים 40 של חסכונית אריזה !חדש
בארנק. טמפונים 3 לנשיאת פלסטי ארנקון

או־ב!
♦♦

1
על הטמפון ה בושר ב  הספיג

בעולם הטוב

 ביותר והבטוח הנוח הקטן הטמפון ה,3או־ טמפון
וחפשית, משוחררת הרגשח לר נותן בעולם

בשנה. ימים 365
והדוקים, קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני, חצאית
מלא. כבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול

ס1.< טמפון  ונוח קל ולכן משפתון קטן .
בארנק. לשאתו

 ענק ספיגה כושר בעלי .ס .<! טמפוני
;גדלים 3ב־ להשיג ;בעולם הטוב

 הנשים למרבית :נורמל
 רב. דימום עם לנשים : אקסטרה

!האחרון העולמי והחידוש
ת לנערות, מיני טמפוני  לבתולו

מועט. דימום עם ולנשים .

ב ס ק רו
ביותר השימושית המתנה

ה ל ר ו מ
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

210011 הזה העולם




