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דירוודמחירון
רי מסווג מדריך ת דירות למחי שו  חד

שובים. לפי ת בצורה מציג י אתי שוו  ה
רי ה חברות של דירות מחי בכל בניי
הפיעהארץ.
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מכתבים
םשוא־פנים ללא

 עיתון אין אל ביעור לערבים
עצמאי.

 סובלת בישראל הערבית העיתונות
 היום קיימים בארץ חמור. מפיגור היום

 רמה בעלי יומיים, עיתונים שני רק
 שניהם נחותה. מאוד מיקצועית
 שתי של אידיאולוגיים ביטאונים
 על כוחן במלוא הנלחמות המיפלגות

 המערך — הערבי הבוחר של קולו
 כמה לקרוא ניתן עליהם בנוסף ורק״ח.

 לאור היוצאים ושבועונים עיתונים
 אך ירושלים, ובמיזרח המערבית בגדה
 הישראלי הקורא לידי מגיעים אלה

מאוד. רחוקות לעיתים
 העיתונים תפוצת בין הפער
 ברחוב הערביים והעיתונים העבריים

 העיתונים לרעת וגדל, הולך הערבי
 אפילו כמעט היום אין בערבית.
 עיתון קונה שאינה אחת מישפחה

 עד קם לא אלה, עובדות למרות עברי.
 צורכי על שיענה בערבית, עיתון היום

' בישראל. הערבית האוכלוסיה
מת הוותיקים העיתונים קוראי

 הזה העולם לשבועון עדיין געגעים
 שהיה על־עלם), (האדא בערבית
 גבוהה, מיקצועית רמה בעל שבועון

 וקבע פנים משוא ללא בחדשות טיפל
 ללא עצמאי, באופן עמדותיו את

חיצונית. השפעה
רמלה אבו־עמאר, אודי
• • •
 וספינת הקברניט

השעשועים
 הפער את לחסל תחת

 בגין מנחם מוביל והעוני,
 למישחק- ישראל את

דמים.
 מדרכה שהתאכזבו הליכוד, תומכי

מלא אמון נתנו העבודה, מיפלגת של

סרסקי קורא
סוער ים

 הקברניט יהיה שהוא קיוו בגין, במנחם
 חוף״ לעבר ספינת־ישראל את שינווט

והעוני. הפער חיסול — מיבטחים
 שספינת־המשא יודעים, כולנו היום

 ה־ לספינת־שעשועים, הפכה שלנו
 היום וגבה־גלים. סוער בים משייטת

 ושה־ למישחק־דמים, שנקלענו ברור
 כנורמה מחיינו, לחלק הפכה אלימות

חברתית.
נתניה סרסקי, משה
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 כדובר, חובתי, עזרן. חגן של מהכתבות
 כדי ישירה, בשיחה כך על לו להעיר
 על־פי — מישגים על לחזור ולא לתקן

 גם נוהג אני כך אגב: כמובן. הבנתי,
 הכתובה, בעיתונות כתבי־העבודה לגבי

ההסתדרות. ביטאון שהוא דבר, לרבות
 עם ישירות מתקשר אני לפרקים

 להשיג יכול איני כאשר מבט, מערכת
כדי השידור, במהלך עזרן חנן את

 סולר קורא
חברות יחסי

 פרט — להכחיש אפילו או — להבהיר
בכתבה. אחר או זה

 ומעיר, עושה שאני מה מקום: מכל
 ומתוך טובה ברוח עושה הנני

 עזרן חנן כאשר גם כנים, יחסי־חברות
 צירי משני כביכול, נמצאים, ואנוכי

הבריקאדה.
תל־אביב סולר, שמואל

• • •
דברנס צדק

 העליון לשופט הכבוד כל
כהן. חיים בדימוס

 שאול המישטרה קצין שזוכה אחרי
 היועץ של במישרדו טענו מרקוס,

 הגולל נסתם כי לממשלה, המישפטי
 חוזר מישפט להבטיח המאמץ על

ברנס. לעמוס
 אומנם שחר. היה לא זו לטענה

 כי מפורשות קבע לא בית־המישפט
 הראיות את וזייף שיקר מרקוס

 היה הזיכוי אולם ברנם, של במישפטו
בלבד. הספק מחמת
 — עצמו ספק שאותו סיבה כל אין
 את עיוות זאת בכל מרקוס שמא

 של לטובתו גם יפעל לא — הראיות
 קרפ, יהודית שאספה הפרטים ברנס.

זו. הרגשה מחזקים רק
 בולטת הזו העגומה הפרשה בכל
 העליון השופט של דמותו לטובה

 שדחה האיש הוא כהן. חיים בדימום,
 כשהשתכנע אך ברנס, של עירעורו את
 היסס לא ראיות, מפניו העלימו כי

דעתו. את לשנות
תל-אביב ווהלץ, משה
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 משני טובה, ברוח
הבריקאדה צירי

 לפני עזרן על התלוננתי .לא
ההס דובר סוען לפיד,'

תדרות.
 הכותרת תחת לקטע בתגובה

 במדור עזרן,' נוסח .אובייקטיביות
 הנני )2391 הזה (העולם שידור

להודיע:
 מנכ״ל אל תלונות כל שיגרתי לא

 של התבטאויות .על רשות־השידור
 ראשי את שראיין בעת עזרן חנן

ההסתדרות.״
מאושר אני תמיד לא זאת: עם

סרמאחי רוצחי וגד
 על אבלים מברלין יהודים

השלום. לוחם של מותו
רב! שלום אבנרי, לאורי
 בברלץ, יהודים 50כ־ של קבוצה

 בישראל, בכוחות־השלום התומכת
 מותו אחרי לעתונות הצהרה פירסמה

 הדגישו בהצהרה סרטאווי. עיצאם של
 על העמוק צערם את הקבוצה חברי

 הפלסטיני לוחם־השלום של הירצחו
והאמיץ. הדגול

 נגד הצהרה פירסמה גם הקבוצה
 נתינים של לרעה הפליה אנטי־שמיות,

)26 בעמוד (המשך
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