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 ,26785 טלפון תל־אביב, ,8 גל־קסון חזוב
 ״זזולספרס״. : לסברקים ספן .136 ד ת.

בע״ם. הזה העולם :לאור הפוציא
 .31139 נול. ת׳׳א, נפ״ס, שהם משה -סיס

 תל־אביב. ובניו, סופל דוד :תהפבה
המודעות. לתוכן אחראית איננה ווטש־כת

 הראשי: העורך
אבנרי אודי

המערבת: ראש
כהו שלום

משנה: עורך
איהז רוב

תבנית: עורך עוב: כ■ עודו
מי קשה סילבי

המערכת: גלם יר: בג בתב
עדו אריה ח:ור אלי

המערכת: מכרי
 הורוביץ, רויד גלילי, לילי .־לור, עיייע
 אבר יוסר חרמון, אברהם ורר, רותי

 וו; פרי, אבנר סטו, אביבה המרי,
סרו. שלטה קינן,

ן ו ת ע א ה ר ק נ ר ה ת ו ו י ה ב נ י ד מ ב

 לכנסת הבחירות תוצאות סביב יחושים ה מישחק זהו בישראל. נוצר חדש לאומי ספורט
 בבחירות? ינצח מי לשאלה: במאוחר, 1א במוקדם מגיעה, שאינה שיחה כמעט אין הבאה.

 הכנסת של דמותה תהיה מה לנחש סיס מ ליל־שבת במסיבות העבודה, במקומות בבתי־קפה,
 המנחשים יש בארץ; הפוליטי המצב של ממצה ניתוח על ניחושם את המבססים יש הרביעית.

 או תעלה, מפא״י כי אומרים הם :אשר האישית, לתקוותם רק ביטוי נותנים אחרים סתם,
בכנסת הנוכחי מקומותיה מספר על תשמור שמק״י
 יאפשר אשר בארץ, חסר־תקדים :מיבצע הזה העולם מערכת תפתח הבא מהשבוע החל

!טואלי. הא הלאומי בספורט במאורגן להשתתף אזרח לכל

בנוירות טוטו
 מיוחד בטופס ולציין הבאה, הכנסת ה־כב יהיה מה מראש לנחש העתון קוראי את יזמין
 הבא הגליון מן החל יפורסמו אלה כפסים בכנסת. מפלגה כל תקבל לדעתם, מקומות, כמה
 את לנחש יצליח אשר לקורא לכנסת. המועמדי: רשימת שתיסגר לאחר הזה, העולם של

בסך ראשון פרס מובטח ביותר, הקרובה התוצאה את או הבחירות, של המדוייקת התוצאה

לבהות ל״י 1000
ניכרת. כמידה יגדל זה שפרס אפשרות עם

 נאמן יעמוד בראשה אשר ציבורית, ויקורת תחת מיוחדת, ועדה בידי יופקד הטוטו ניהול
מוסמך רואה־חשבון גם תכלול ואשר בלתי־תלוי

 אופן על המדוייקות ההוראות גם יתורסמו הבא, בגליון ההשתתפות טפסי פירסום עם
ההשתתפות.

!ניחושיד דשימר את הכן

םי:1םכת
השנה איש

 בו־ — השנה איש השנה; לאנשי הצעתי
 בו — צעיר דה־נול; — העולם איש הרוש;

 על פרם, שמעוז — מדיניות ניסים; הרב
למפ חבריו והצבעת באפריקה האחרון מסעו
ה נדול — כנסת צרפת; בעד באו״ם, לגה

 נשיא אבן, אבא — מדע בינ׳י; משמיצים:
 כזה דבר יש — אמנות ווייצמן״: חיים ״יד

ספורט שטרקמן; השופטת — משפט אצלנו?;
 לצערי; השנה, היה לא כוה דבר גם —

 ה־ רוח או הבו האב, בר-יוסף. — ספרות
 אשתי, — אשר, מרגלית; — תיאטרוו יוודש;

ל. ר״
נתניה ורדימון, יונה

 בחיוד שקנה האדם אבן, אבא השנה: איש
עולמו. את

תל־אביב אלישיב, צבי
יעקובוב״ד.

רחובות א״ אסתר
לשלטון. שיעלה האיש — בנין מנחם

פתח־תקוה ואליש, משה
 איש בלבד: חלקית רשימה — השנה אנשי

צעיר נהרו: — עולם הרוש; בו — השנה
 מאיר; נולדה — מדיניות אביבי; אלי —

 — משפט הרב; בן ניסים, משה — כנסת
 לתקן אולי שעלול האיש פוגאטש, עורד־די!

תי בן־אטוץ; דו — ספרות משפטי; מעוות
הש שייצג האיש מרגלית, מאיר — אטרון

 — אשה הישראלי; התיאטרון מהות את נה
).1142 הזה (העולם בעדני רוסייה

פתח־תקוה גולדברג, אביבה

מסויימת נעימות
ה הקלפי לבי. מעל אבן השבוע הורדתם
 ),1144 הזה (העולם שלכם האחרונה ניסיונית

 חבר אינני המציאות. את סוף־סוף שיקפה
ביו הגדולה המפלגה של אוהדה או מפא״י,

 להיווכח מנוהו זה היה אולם במדינה, תר
שניס היחידה, בקלפי התדרדרה מפא״י כי

ה לפני חודשיים הקהל דעת את לבחון תה
חרות. אחרי הרבה בחירות,

תל־אביו גולדשמיט, עמיקם

 השי צדקה שלכם הקלפי כי חושב אינני
 בה המקומות באותם המצוי כחיפאי, בוע.

זכי לא כי העובדה (למרות הקלפי הוצבה
 נ■ עתה יש כי לי ברור בה), להצביע תי

 . מפא" נגד ביותר מוגדר הלד־רוח חיפה
-- חושי כעד האחרונות בבחירות הצבעתי

 ידוע חושי. בעד אלה בבחירות אצביע יא
 זו בעיר מפא״י מאוהדי מאד רבים כי וי

כמוני. ינהגו
המלא. שמי את תפרסמו אל אנא,

חיפה ד., א.
 ניסו טסויימת מפלגה אוהדי כי כתבתם
ה תוצאות על להשפיע האחרונים בשבועות

 מפלנה אותה כחבר הנסיוניח. בקלפי הצבעה
 לאנשי בניגוד כי להיווכח לי נעים מסויימת
המפל לחברי מאור חשוב אחרות, מפלגות

מפלגתם. לקידום בשרות) כל־בד והלא־ (הכשרות הדרכים בכל לפעול הזו גה
תל־אביב מצביע,

לשכת: כבקשה
 מכאן ״בונד ווינה מפסטיבל שלי הכתבה

 באמצע הופסקה )1142 הזה (העולם ומכאן״
 צפון- נציגי את שעזב עורד־הדפום על־ידי

 מחיאות כדי תוד עומדים, בפסטיבל אפריקה
הכת את ובנתקו הישראלית, למשלחת כפים

. ממקומם," קמו ״הם אלה: במילים בה . . 
לשבת. לפחות להם שנתנו מקווה אני

 כדאי בבית־החולים. העורר שכח אותי נם
 וחבר אני הלאה. שהתרחש מה לספר היה
מקו לבית־חולים הועברנו המשלחת של אחר

 לבנוני עם שם נפגשנו הצטננות. בגלל מי
כש למיטתי. סמוכה היתה שמיטתו אחד,
מי את עזב מישראל, אנו כי הלבנוני שמע
 מקלל כשהוא ויצא בגדיו את לבש טתו,

 לרופא. שקרה מה סיפרנו כ״בונדים״. אותנו
 מחבריו ארבעה עם הלבנוני חזר בינתיים
 אנחנו!" או הם ״או אולטימטום: כשבפיו

התרג במין ולגדף לחרף פסקו לא החמישה
 מן וביקש — הסכים הרופא מצחיקה. שות

לעזוב. הלבנונים
 רצינו לא כי אנחנו, שנצא לרופא הצענו
 הפסטיבל. להצלחת שהיא דרך באיזו להפריע

 והוא לשכנעו, הצלחנו רבים דברים לאחר רק
 מפואר אחר, בבית־חולים מקום לנו סידר
ב למחרת מיוחד. חדר לנו ניתן שם יותר.
 חברי עם בית־החולים באולם נפגשנו בוקר

 יפה אותנו קיבלו הם העיראקית. המשלחת
 במכונית לחזור לנו סייע מהם ואחד מאד

הישראלי. למחנה
נצרת נואר, אבו

גל על הגיל
דר כה משחק מזמז ראתה לא ירושלים

ה בימתה על לאחרונה שנערד ומשכנע סתי
התפ העבודה. אחדות מפלגת של פוליטית

 כדי הכל את עשו והרקע התאורה אורה,
 והמנוסה הוותיק הכוכב את במרכז להעמיד

המש של היחידה התמיהה אלון. יגאל — — זו להצגה הכרטיסים מחיר האם תתפים:

 לא — המאזינים של לפתקי־הבוחר התקווה
מוגזם? היה

ירושלים חיליק,
 בנין, מנחם חרות, למנהיג עוול עשיתם

 בשבוע שמעתי דיין. עם אותו כשהשוייתם
 האזין העצום הקהל בחיפה. בגין את שעבר

 מי דיין, גם בחיפה היה לכן קודם בדריכות.
הפועל. ואגרופני שוטרים לו? להאזין בא

חיפה קורא,
 בנין עשה מה מביו: אינני אחד דבר

 הזה (העולם שלכם האחרונה בקריקטורה
 מפא״י מפלנות צעירי לשני בניגוד )?1142

 הנל על לרכב בגין חדל העבודה, ואחרות
שלו? את העושה הגיל זה האם המלחמתי.

ביאליסטוק קרית שטיין, מרדכי

נסחב שיכפור
 הזה (העולם ההיסטוריה״ ״סוחר ברשימה

הס של השיכפול״ ל״טפעל יחסתם ),1137
 עובדות כמה בירושלים הסטודנטים תדרות

 את להעמיד לנו תרשו תומן. עד בדוקות לא
אמיתותם: על הדברים

 את לברר כדי אלינו פנה נרוםמן דוד •
 לידו מסרנו הלימוד. חוברות הוצאת תנאי

 עליו כי לו מסרנו למילוי. מתאים שאלון
הו הוצאת לצורר הטרצה הסכמת את לקבל
חזר. לא גרוסמו כזו. כרת
עמו 42( נרוסמן של החוברת מחיר •

וטעו שיבושים מלאה אגב שהיא — דים)
 הגבוה מחיר הטופס. ל״י 2,750 היח — יות

שלנו. מהמחיר 40%ב־
 (״מגפת המפעל על שטפלתם לאשמה אשר
 ...") זה במפעל נם דבקה הישראלית הסחבת

 הכל ויעשה עשה המפעל נכונה. היא אין
ל הלימוד חוברות את לאור להוציא כדי

 המפעל אין אולם נועד. לכר שהרי מועד,
 טריות״, ״לחמניות או חמות״ ״נקניקיות מייצר

 לעתים, חלים, כ! על לימור. חוברות אלא
 הלכד אר — החוברות בהוצאת עיכובים

סחבת? תקראו
בן־ישראל, אליהו

המנהל, הוועד יושב־ראש
ירושליס השיכפול, מפעל

 כתבת את למעשה מאשר השיכפול מפעל
 הסחבת־ כי כך על עומד אינו הזה, העולם

מו עצמם, לסטודנטים נזק גורמת למעשה
 יותר מוצלחות פרטיות ליזמות פתח תירה

פחות. ומוצלחות
דוהר תדהר
תד דוד הדנול הסופר של מחסידיו כאחד

 הופעת לרגל כתבתכם את לקרוא נהניתי הר.
(העו שלו האנציקלופדיה של העשירי הברד

 אל ).1144 הזה לם
 לגמרי הנעתי ספריו

 מורה כאשר במקרה,
להר לי יעץ פרטי
 על ידיעותי את חיב

הציו התנועה אבות
 כרכיו בעזרת נית
 אני מאז תדהר. של

כ ספריו את קורא
 — באמת שהם מו

 שזור מרתק, רומאן
 המשקף הרפתקות,

ה העם תולדות את
זה.

שורץ, נחמיה
תל־אביב

היקר: תדהר למר
ועשרים! מאה עד ותדהר יתן מי

תל־אביב יעקבוב, אליהו
 את לקבל זכאי מישהו היה אי־פעם אם
המק תדהר, אותו הריהו איש־מופת, תואר
 לתמיכת והבז לטלאכת־קודש, עצמו את דיש

ה למען ללחום כדי והמנגנונים המוסדות
המדינה. בחיי והנקיו! טוהר

נתניה רוזן, שלמה
מתפ זה אין הנודע, לבלש הכבוד כל עם
 ועדה לקום חייבת היסטוריה. לכתוב קידו

תפ לידיה תיטול אשר ממלכתית־ציבורית,
.זה חיוני קיר . .

חולון מורנו, דב
לקרב קריאה
חלו הנכם בשבח: ה״רכבל" הפעלת הנדון:

 למען לחמו הדתית. בכפיה המלחמה צי
 קולו־ צרפו בשבת. ה״רכבל" ■של התחבורה

 כל לשחרור הקוראים אלה של לקולם תיכה
בשבת. והאוטובוסים, הרכבות של התחבורה,

קרית־אונו פורם, אסתר
טף עד מאלף
ב פגשתי לאוגוסט, 27ה־ חמישי, ביום
 צבא דיזנגוף: כיכר בסביבות חדשה תופעה

 עובר־ לכל עיתונים חילק ילדים של שלם
 קיבלו לא הילדים כי כד על תמהתי ושב.

ב קל עיון לאחר סחורתם. על תמורה כל
 קלוקלת תוצרת — מדוע גם הבנתי עיתון

 בנייר. מחירה את שווה אינה מפא״י של זו
ביו חמורה היא שמתעוררת השאלה אולם

בשורות והנשים הנברים אפסו האם תר:
 צריכה במדינה הראשונה שהמפלנה מפא״י,
וטף? בילדים להעזר

תל־אביב ו., ד.
ג לאוזניים אוי
 לשים לנחוץ מצא שלכם החרוץ הכתב אם

ה (״תערוכת כלל אמרתי שלא דברים בפי
 עשה מדוע ),1143 הזה העולם דיילות״,

אינפנטילית? כל־בד בעברית זאת
מושקוביץ, נורית

 תל־אביב יובל תערוכת
 נזושקוביץ׳ הדיילת אין האנשים כרוב

דובר. שפיה למה להאזין רגילה
הריח מרכות

 מד של מכתבו על להגיב שלא יבול איני
 טעם המוצא ),1144 הזה (העולם גולדשטיין

 העולם מבקר של החיובית בביקורתו לגנאי
בר״. לחיות מקום ״אין הסרט על הזה

להת אין וריח טעם ״על האימרה ידועה
 למשל כר אחד. לכל לקרות עלול זה ווכח".

 אצבעות״, 5000ל־ ״קונצרט כמו סרט כי קרה
הו ״אמפיתיאטרון״, בקולנוע בחיפה שהוצג

 חן מאד שמצא למרות ימים, שבוע לאחר רד
 ״בולשוי לסרט אירע דומה גורל בעיני.

 משבועיים יותר הוצג לא הוא שגם באלט״,
 המקצועיים המבקרים שכל למרות — בחיפה
 להוכיח צריר האם מה? אז אותו. שיבחו

תרבותיים? אינם החיפאים כי
עתלית גושן, עובד

הלחימה רוה
 שהופיעה הולדת", ליום ״מתנה מהרשימה

 מתקבל ),1144 הזה (העולם הספורט במדור
 היה כאילו הרושם

שח ליידנר זאב זה
המש גורל את רץ
 צריכים לרעתי חק.

 רוח את לציין הייתם
שח כל של הלחימה

 מכבי קבוצת קני
 שבסופו פתח־תקוה,

שהבי היא דבר של
 על הנצחון את אה

 יחד המדינה. אלוף
 כופר אינני זאת עם

 ליידנר של בכשרונו
הצעיר.

אביבי, זאב
 פתח־תקוה

 הספורט סדור ■עורך
 את במיוחד הרחיב
מש כוכב שהיה הצעיר, השחקן על הדיבור

 לא עצמו שהמשחק בעוד שבת, אותה חקי
הבינונית. הרמה מן חרג

לירי גידוף
 הזאת הארץ של לחללה זרק דהוא מאן
 גדול אילן על אותה ותלה תפלה איטרה
 — פלא זה וראה ביאליק. נחמן חיים ששטו

 אפילו ברצינות. זאת קיבל מעמנו נכבד חלק
 ),1143 הזה (העולם במכתבו יצחק הקורא
ה העדה בני בגידוף ביאליק את מאשים ספרדית.
 כמוקיר ידוע היה ביאליק נכון. זה אין
 וקשת בספרה, העברית השירה את ומחבב
 בני על כוו אימרה יפליט הוא כי לתאר
מיטוז. ב! משה של עדתו

אפק משק שטיפמן, שלמד.

דרבון עם מרגלים
 חושבים ילדים רק כי כשכתבתם טעיתם

 המשולש לערביי התנועה רשיון כי כיום
 (העולם המדינה בטחון על שוטר והנגב

 לדברי מאזינים הייתם אם ).1138 הזה
שומ הייתם באוניברסיטה, ללימודים חברי
 טוענים יותר. הרבה חמורות לטענות עים

 השלישית: או השנייה בשנה סטודנטים
 נ־ הרוח מדעי ללמוד ישראל לערביי אסור

 זו בצורה להניע יכולים הם המשפטים,
 בארק- (בנק ופרטיים ממשלתיים למוסרות

עזובות. כביצים צבאיים סודות לאסוף אפשר בהם לים!),
 הצדיק בו בכנסת, בנאומו טע! גוריו! בן

 הערבים כי הצבאי, המשטר הגבלות המשכת
 בעת הזכויות כל את לקבל יכולים אינם
 שירות — החובות כל את ממלאים שאין

 חייבים מדוע פרש לא הוא אולם בצה״ל.
 — בצה״ל לשרת הערביים המדינה אזרחי

אדמו את ששדד המשטר את להנציח כדי
צבועי? ה־ הטטשל פקידי על להגן כדי תיהם?

 ניתן לפיח אחרת מגוחכת טענה טען ביג׳י
ו פנקס עיסו נושא ערבי כל כי להשתמע

 מספרי את הזדמנות בכל לרשום כדי עפרון,
 לעשות הם צריכים מדוע צה״ל. של הטנקים

 המרינות של הצבאיים בשלנספחים זאת
 בזמנו אותם שהגדיר כפי שהם, — השונות

 — דיפלומטי דרכון עם מרגלים ביסמרק,
 נבולות בכל בחופשיות לנוע אפשרות יש

ל ואף צה״ל במסדרי להשתתף המדינה,
צה״ל? של השריון יחידות את במישרין צלם

 האוניברסיטה מועמד, אליאם
ירושלייס העברית,

כצפת קריירה
 ״מוצצי נגד הצועקים הראשונים אתם הטסים, בגביית ומחמיר לאזרחים צרות עושה הכנסה מם- בשפקיד לגמרי. אותי משגעים אתם

 הטוב הפקיד בצפת קם הנה האזרח.״ דם
 המקפיד ),1144 הזה (העולם הופרט יעקב

טו יחסים יצירת על
הנישומים, עם בים
ו הולכים אתם אז

 כאילו עליו כותבים
מזה. גרוע דבר אין

צפת כהן, שמואל
כ הופרט, יעקב

חשוב. אינו פרט,
ב־ עשיתם טוב אבל

לסי מקום הקדישכם
 פקיר של עלייתו פור

ה בסולם זה, נמוד
מה סיפורו קריירה.

 קלאסית הדגמה ווה
מתנה שבה לצורה

 המדינה ענייני לים
המפ עסקני על־ידי

הגדולים. ומנגנוניהן בשלטון הנמצאות לגות
תל־אביב ברגר, אליהו

 על- נקבע מס-הכנסה נובה מאד. מעניין ...
טפא״י. עסקני בין ריב של תוצאות ידי

רמת־גן מאיר, שולה
בהמשכים שם

ה מחזהו של שמו מה לנו הבהירו אנא,
 במודעות: נרשם תהילה מוסינזוז. של אחרון
״הנר נרשם: אחר־כד הלילה״. בתור ״לבדו
 כתוב: ועתה הלילה״. בתור לבדו — קומן

 במוגרבי, הלילה בתור לבדו — ״הנרקומן
מזוג-אוויר״. עם

 להתפתחויות סיכויים יש לדעתכם האם
נוספות?

יפו בן־ששון, ופלורה חנוכה

ה 1145 מספר 2 2 שנ
9.9,1959 תשי״ט אלול ,ו
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