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מכתבים
)10 מעמוד (המשך
 הנ״ל, !המלל מיקבץ צ״ים. חברת מטעם

 ציטוט כולל לימאים, צ״ים על-ידי שנשלח
 האדיר מההבל וחלק חארץ מעיתוני ינוסחו־

 צי״ם הלעיטח שבח העלובה התעמולה של
 מרדעות פירסום על־ידי ׳בחלקו והציבור, את
החברה. :חשבון על

 ׳להם. קשה הוגן שסר לשלם כי ספק, :אין
 על לבזבז כדי ׳והותר די כטף להם יש אך

 המטרה אך •אלונו. הנשלחת הזו, הניידת
 עד שקופה יפה היא המכתב של העיקרית

 הזה העלוב הניסיון הנייר. על שחבל
 איגוד:• לבין הימאים בינינו טריז לתקוע

 את להחריד היתד, כוונתם ■אם יצלח. לא
 חבל הושג. שההיפך הרי — שלבו המוראל
רמתם. שזוהי ומאכזב
 רק הוא שכרי בארץ, בשהותי כיום.

 מהמספרים (להבדיל לחודש נטו ל״י 1800
.ברבים). צ״ים שמפיצה היפים

חיפה שלישי, קצין שבשכיץ, חיים

הרב חריגת
 שילמד, הראשי הריב של השתתפותו האם

 תוכנית נגד בעין־צורים, בכנם־המחאה גווץ
 הריגה בבחינת אינה הממשלה, של השלום

הרבני? בבות־הדין כשופט ממעמדו
 ליועץ־המש־ גם שלחתי זה בנוסח מכתב

לממשלת. פטי
איילון קיבוץ הרפזי, שמואל

עושר ל.א ארמי,
 הבעת יאו דפוס טעות זו אם יודע אינני

 בעיתונכם ״במדינת״ במדור אבל דייעה,
 בגין״, ״טוטו בכתבה ),2106 הזה (העולם
 במילים דבוטינסקי זאב של ישירו מצוטט

 ׳ועושר, ׳משפע לו ירווה ״שם הבאות:
 :להיות יוצריו ׳ובני...״ נצרת בן ערב בן

׳ואושר...״ משפע לו ירווה ״שם
גבעתיים אנקורי, שמעון

שלנייר סוסעין מר ונ
 עומד דן פירסם *שבועות כימה לפני

 ),2103 הזה (העולם נייר״ של ״נמר במדורו
 הצוננת הביקורת על *שדיווחה יפה, כתבה
 יורם שיל סיפרו — ״סיוסעץ״ התקבל שביה

 לאחר יומיים פארצות־הברית. — קנייוק
 לי ׳ותראה ארצה ׳קניוק יורם חזר מכן

 נלהבות ביקורות של מבוטל לא מיספר
שם. שהתפרסמו

 ח של בכתבתו כי לעצמי חשבתי לכן
 עי־ ״הגינות *של מידה הסרה היתד. עומד

 הזה העולם למערכת כתבתי יתונאית״.
 ביקורות קיטעי כמד, צירפתי וכן מיפתב

מארצות־הברית.
של לטיפולו המיביתב הועבר !נע־. משום

יושע יקי
מעוות טיפול

 ברותחין. אותי גם ח ח׳ ׳ואותו עומר ידן
מש ממנו פירסם המיכיתב את לקת הוא

ב אותם ׳ושיבץ מהקשרם, שהוצאו פטים
 יורם את שוב שד,שמיצה ארוכה כתבה
 אינני הספרותי. כסוכנו — ׳ואותי קניוק,

 שאינו הזה, המידע את שאב ׳מהיכן ייודע
 הדבר ויכוח. אין מקווה, אני זה, יועל נכון.
עיוגמת־נפיש. לי נרם

 הערכה חש אני הזה ׳העולם של כקורא
 להתריע לנכון מצאתי לעיתון• וסיימפאטיה

 לי שנראתה עיתונאית טיפול ציורית על
 למערכת זד. מיכתב *שולח אני :מעוותת.

 ישוב לי תוכיחו •אותו, תפרסמו שבה ובדרך
 צדקתי. אכן כי

רב, בעצב
תל־אביב ידשע, יקי
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