מכתבים
)המשך מעמוד (6
ובכלל ,נימאס לי מניצול השואה
לצרכים פוליטיים מפוקפקים.
יוסי זיו ,תל־אביב
•

•

הידיעה הנ״ל היא מזיקה ועלולה
לחבל במאמצי.
יחיאד גוטמן ,עורך־דיז,
ירושלים

•

כולנו עורבי□
מ■ מ כ ה א ס מ■

הצעתו של משיח.

ז׳ורבין ושריד ,לשם מה הפול
מוס?
פירסומאים נכבדים ,למה לכם
תביעות מצידם של דידי מנוסי ו
יואל מרקוס?
הפסיקו עם ״יחד נתגבר״ ועם
״אנחנו על המפה״ ,כי מ״ישראל
חזקה״ ומ״איש חזק״ האומה כבר
עייפה .קחו לכם את העורב ,ובנו
עליו תעמולה יפה.
לדוגמה ,מודעה שבמרכזה תמו
נה או ציור של עורב ,בליווי ה־

נעלה של זמרת האופרה
הנודעת נתניה דוברת טו
ען  :היא מפה אותי !
)״העולם הזה״ .(2276

בכתבה על נסיבות גירושיהם
של המהנדס יעקב שפירא וזמרת
האופרה נתניה דוברת פורסמה
תעודה רפואית ,המעידה כי הבעל
נחבל בעת קטטה עם אשתו .היא
עצמה טענה ,כי הוא היכה אותה.
לי עצמי ידוע ,שנתניה דוברת היא
אשד ,חסונה ,בעלת כוח פיסי רב.

עורך־דין גוטמן
פיברוק פוגע

אי־דיו?
הקורא מבקש לתקן ו 
להסביר שלא כולם רש
עים ,בפי שאפשר להבין
מדברי הפרופסור עזרה
זוהר )מימין תיפתח ה
חזה״
״העולם
רעה,
.(2276

הרשו לי להגיב קצרה על אי-
דיוק שנפל בכתבה .מצוטטים בה
דבריו של הפרופסור זוהר :״אין
במיפלגות בארץ בחירות אמיתיות
שרק חברים משלמי־מיסים משתת
פים בהן.״ האמנם? בידר סניף
שינוי בהרצליה ,הרשו לי לומר
לכם שייאמר מד ,שייאמר על שי
נוי ,אך יש בד ,בחירות אמיתיות,
שרק חברים משלמי-מיסים משתת
פים בהן.
למרות יחסכם ,שאינו נטול חו
סר אובייקטיביות למיפלגתי ,אני
מרשה לעצמי לקוות שתגובתי זו
תפורסם וש״בלי משוא פנים״ אי
נה סיסמה ריקה מתוכן.
ג׳קי גולדין ,יו״ר סניף
שינוי בהרצליה

ל אנו א ולבת
בכל גיל.
הצעתו של גיא משיח למודעת כחירות

הרשמי

מיפלגת העורבים

לקורס מרוכז
לשפוד הגוף

טכסט הבא :הפעם — מיפלגה
חזקה  .ומאוחדת — לא אגף יוני
ולא אגף ניצי ; כולנו עורבים !
גיא משיח ,בארישבע
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האסטרולוג דני הרמן מייעץ לממשלה :
״להימנע מהרפתקה צבאית בלבנון!״

הרשמי מיד ,המקומות מוגבלים.
שעות הקורס — בוקר ואחה״צ.

או ל פן ל א ה פ ד ט ש ר
דח׳ אגן ;טירול  ,60תל־אכיב ,טל267682 .

בתגובה על מיכתבו של
הקורא עמי ליבנה )״העו
לם הזה״  ,(2278שהציע
לארגן מתנדבים לעזרת
הנוצרים בלבנון.

אני שמח להודיע לקורא ליבנה
מקיבוץ עין־חרוד )מאוחד( ולשאר
הקוראים ,שכבר התחלתי לארגן
יחידה לוחמת לפי הצעתו .אולם
לצערי הרב לא נוכל לקבל את
אבי הרעיון ,ליבנה ,לשורותינו .אין
מתקבלים לשורותינו ילדים מתחת
לגיל  ,12טיפשים ,שוויצרים וקא-
רייריסטים•

התוצאות של פעילות צבאית ישראלית נרחבת ,אם כי עשויות
להיות מרשימות בטווח הקצר ,תהיינה מזיקות ביותר בטווח הארוך...
אם כי מילחמה כוללת עם סוריה לפני הבחירות איננה בגדר
אפשרות סבירה.
התנהגות לא יציבה ומפתיעה של הממשלה בחודש מאי ,תחריף
את בידודה של ישראל .הפגנה של יכולת צבאית בחודש זה ,גם
אם תוכתר בהצלחה ,עלולה להוליד לסידרת אילוצים ותכתיבים
מן החוץ ,שישראל תיאלץ להיענות להם בחודשים יוני־יולי ,ובכללם
ויתור על אינטרסים חיוניים והגברת התלות של ישראל במדינות
אחרות .פעילות דיפלומטית בחודש יוני תגרום להגדרה מחדש של
מקומה ותפקידה של ישראל במזרח התיכון — שלא לטובתה...
דני חרמן ,אסטרולוג ,לישכת
האסטרולוגים להכוונת מדינית,
תל־אביב

גולן ,באר־שבע
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לרגל
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המועדון פתוח בימי שלישי
משעה  8.30בערב .התוכניות
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1

ידיעה מצ 1צ ה
מן! ה א צב ע
על הידיעה כי הקורא גוט
מן הצליח לסחוט מ-
שימעון פרט את המקום
ה־ 70ברשימת מועמדי ה
מערך לכנסת•

ידיעה זו היא מפוברקת ומצוצה
מהאצבע ,ואין בה שמץ של אמת,
וכל כולה באה להזיק ולפגוע ב־
יו״ר מפלגת העבודה ,מר שימעון
פרם׳ במפלגת העבודה ובי.
מאחר ובכוונתי אמנם להתמודד
על מקום ברשימת המערך לכנסת,

רצוני לנצל הזדמנות זו ,כדי
להסב את תשומת־ליבה של המע
רכת למיקרים רבים של בעלים
המוכים על־ידי נשותיהם .בעל מו 
כה אינו מתלונן במישטרה ,לרוב
מחמת הבושה• בעייתן של נשים
מוכות היא כאובה ,ידועה ומפור
סמת ,אך קיימות גם נשים מכות
ובעלים הבוטים עד זוב דם .אני
עצמי שכן למישפחה שבד ,האשה
היא גברתנית אלימה ,מכד ,את בע
לה לעיני הילדים ,לעיתים באכז
ריות רבה .היא כד ,גדולה וחזקה,
עד שאני עצמי חושש להתערב
למענו.
ירון אטלס ,גיבעתיים
#

•

 #גס הקורא גולדין מתבקש
לדייק .אין שוס חוסר דיוק בכתבה,
שבה נמסרו בדיוק דבריו של ה
פרופסור עזרה זוהר.

לידי ע ת
הקורא■□
המערכת אינה נוהגת
להחזיר כתם־יד וחומר
הנשלח אדיה .הכותכים
למדור זה מתכקשים לכי־
תוכ כקיצור ,על צד אחד
של הדף ,כרווחים גדולים
— רצוי כמכונת־כתיכה.

•

העולם הזה 2281
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