
1

מד<נה

ת ו ר הח צ >

ל אל ל ו ש | ן | ל  1 ת
ר ח ה א י ג ו ג ו ל ! ד

ת ,,״הדר א צ בע״מ ופר<בו7 הו
חדשים ספרים

ק ן חו ו ס נ י ק ר פ
מנהל בבעיות עיונים ועוד

פרקינסון נ. פרופסור מאת
נדבה יוסף ד״ר :עברית

 הפקידות ומנגנון השלטון חוגי בקרב גדולה סערה שחולל ספר
 מהדורות בעשרות והופיע לשונות להרבה תורגם רבות. בארצות

תבל. מדינות ברוב
ל״י 3.— המחיר

מג בין צדב ן ה ה ו
ליכטמן ויליאם מאת

ויינם נורית :מאנגלית
 מדינת למען לחם אשר אמריקאי טייס של עטו מפרי סוער רומאן

 אשר ואידיאלים, תשוקות רב, מתח אפוף קרבות ספור ישראל.
בקרוב. יוסרט

ל״י 3,500 המחיר

דאן ־ טובי□ בני
דאוסון פרנסואז מאת

 של חייה תמצית — תחתון ועולם פריצות פשעים, הילולות,
 מרסל המפורסם הבמאי בפאריס. שהשתוללה ״בני־טובים״ חבורת
״הוד״. בקולנוע בתל־אביב מוצג הסרט מכך. התעלם לא קארנה

ל״י 3,500 המחיר
 ,10 הרצל רח׳ תל־אביב, ״הדר״, ההוצאה ובבית בארץ מסחר בתי בכל להשיג
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 העולם של ממוצע גליון עוסק ״במה
תל קבוצת מזמן לא אותנו שאלה הזה?*
 עליה הוטל אשר תיכון, מבית־ספר מידים
 הישראלית. העתונות על עבודת־מחקר להכין
 ארכיון בעזרת בעצמם, זאת שבדקו אחרי

 בכל התשובה: את התלמידים רשמו המערכת,
ת׳. עד מא׳ — הישראליים החיים של הנושאים

 הנמצא השבוע, גליון את לדוגמה ניקח
 ערב־בחירות, תקופת היא התקופה ידיך. בין
 בפני להופיע המפלגות עסקני מרבים בה

 לקרוא תוכל זו פעילות על הבוחרים. ציבור
״אסיפות״. הכותרת תחת במדינה, במדור
 הופעתה זה: במקרה הקל. אל הכבד ומן

 מסכי על כארדו בויג׳יט של האחרונה
קולנוע, במדור משתקפת שהיא כפי ישראל,
ה הכדורגל לנבחרת הוחזר גלזר שייע

בשבו המצטיינים משחקיו סמך על לאומית,
 את הצדיק מידה באיזו האחרונים. עות

 בריפורטז׳ה לקרוא בו,-תוכל שנתלו התקוות
ברמת־גן. הנבחרת משחק על המצולמת

 לראשונה נשמע שעבר השבוע מימי באחד
 תינוק של פעייתו העולם: בחלל חדש קול

 מדור מטמור. ויורם קמי של בנם חדש,
 הכנסתו את ההיסטוריה למען רושם אננסים

אבינו. .אברהם לברית מטמור דני של
 לא — הלב את תמיד המשמחת תופעה

 לידתו היא — חדש תינוק מלידת פחות
 הזה העולם שמח הפעם חדש. כוכב של

 על הנעשה אל פרסומתו זרקור את להפנות
 אלישבע לעצמה כובשת שם הביסה, קרשי

הישראליים. הכוכבים בשמי מקום מיכאלי
 הרצליה, תושב מלץ, דויד של 1 וידויו

 האשמה, נוסף. משטרתי תיק לפתיחת הביא
אשתו. רצח במדינה, מדור שמתאר כפי

 התל־אבי- הבולים סוחר של מעצרו פרשת
 אלא לכאורה, אינה, סימון איזיז־ור בי

 רבבות לגבי אך שיגרתית. פלילית פרשה
 רב עניין בה היה במדינה, אוספי־הבולים

 בסחר באמון ומעילה זיוף טענות על מאד.
במדינה. מדור מספר הבולים,
ה הדיפלומטית המשלחת נשלחה ״מתי
 שאלה זר?״ לעם ישראל עם ששלח ראשונה

 השאלות יתר בין בן־גוריון דויד כלל זו
 חידון במסגרת שעבר, בשבוע־ שנשאלו
 ועל שנשאלו השאלות יתר על התנ״ך.
.9 בעמוד לקרוא תוכל כולו, המעמד

 את לנחש המרבים מאלה אחד הינך אם
 מוטו טופס למלא תוכל הבחירות, תוצאות
.3 בעמוד בחירות

 הכדורגל ממעצמות אחת היא יוגוסלביה
 )17־16 (עמודים ישראל נגד במשחקה בעולם.

 פעמיים. שערה שהובקע אחרי בתיקו, יצאה
לר תוכל שנפסלה, השלישית, ההבקעה את

מיוחדת. בסידרת־צילומים אות
ה הרשימות בראש העומדים האנשים מי

כי הבחירות? לקראת שצצו הרבות עדתיות
 עורך של נאומו על לקהל? הם פונים צד

בחו לעץ״, ״מתחת כהן־צידון, שלמה הדין
במדינה. במדור הזה העולם מדוזח לון,

 על הזה העולם סיפר חודשים כמה לפני
תז מדור לוין. ירחמיאל הקבלן של בריחתו

בסיפור האחרונה ההתפתחות את רושם כיר

—

ומעצרו. לארץ לוין של שיבתו זה:
 הפעב מוקדש העורך של הראשי מאמרו

 ,קולות על במאבקן ישראל, מפלגות לכל
 קייב האם השאלה: את שואל הוא הבוחר.

ביניהן? כלשהו הבדל
 של הקבועות הנעימות התופעות אחת
 רותיר של השבוע נערת היא הזה העולם

.23 בעמוד הנערה את להכיר נא
 תושבי על רק לא השפיע המארוקאים מרד

 במרכזי גם שלו את עשה הוא ואדיסליב.
העד הסום על לרכב החליטו הן המפלגות.

 ברשימותיהן ריאליים במקומות קבעו תי,
 מפלגותיהם בעיני העיקרי שערכם מועמדים;

ספרדי. שמם: ליד לציין אפשר כי היה
 תצפית את שאישרה ידיעה, הגיעה מרחוק

 הוא בעיראק העולה האיש כי הזה העולם
 סאלה אחמד גנראל הכללי, הצבאי מושלה
תזכיר. מדור מביא כך על פרטים עבדי.

 רק לא רישומן את נותנות הבחירות
 בשולי הזה. העולם של החדשות במדורי

ב דבריהן, את המפלגות מגישות העמודים
 פרוגרסיבי מועמד הבוחר. אל מודעות, צורת
 השבוע הנושא הוא קול, משה לכנסת, חשוב

המודעות. במסגרת מפלגתו דבר את
ש בשבוע שתוארה כפי אייכמן, פרשת

ממ בראנד, יואל של האישי במאמרו עבר
למע הקוראים במכתבי גלים להכות שיכה
 בפרשה דן זה בגליון הראשון המכתב רכת.

 יהודה עו״ד הקורא בידי חתום והוא זו,
צוריאל.

 קלפי של תיצאותיה מתפרסמות השבוע
 העולם החל בה בסידרד, נוספת, נסיונית

 סדנה הפעם הבחירות. מערכת בראשית הזה
 המפלגות נהנות מידה באיזה לבדוק הקלפי

מרו בהם בישובים דווקא הציבור, מתמיכת
וערי־הפיתוח. בני־ברק כגון חסידיהן, כזים

 החוזה את לבטל דינו מפעלי החלטת
 אית־ היתה בחיפה, פרייזר קייזר עם שלהם
 עומדיב ישראל־צרפת יחסי כי ראשון אזהרה

 דינו? הודעת אחרי קרה מה שינוי. בפני
 הרואה חרות, מפלגת — אחד גורם לפחות

ביש הצרפתית הידידות כנציגת עצמה את
 החלטת לשינוי מאמצים עשתה — ראל
 במדינה, מדור מספר אלה מאמצים על דינו.
חוץ״. ״יחסי הכותרת תחת

ה שיתקה השרות מוניות נהגי שביתת
 של הראשיים ברחובות התנועה את שבוע

 למעצרם שגרם המעשה, רקע על תל־אביב.
 במדינה, במדור לקרוא תוכל נהגים, 53 של

״תחבורה״. הכותרת תחת
 ספק ללא הוא זן, ברשימה האחרון הנושא
 תאונת־הדרכים השבוע: של ביותר המחריד

עש נהרגו בה דימונה, במבואות הקטלנית
 התאונה. סיבות על ,30כ־ ונפצעו נוסעים רה
 מוסרים הנוראה, האנושית הטרגדיה ועל

.13־12 בעמודים הזה העולם כתבי

מכחבים
עמים השמדת

 העולם למקרא הזדעזעתי לא רב זמז מזה
 ברנד יואל של קריאתו השבוע. במו הזה

 אינה ),1151 הזה (העולם חי!״ אותו ״לתפוס
יש ממשלת אם מענה. ללא להשאר יכולה

 .לתפיסת הדרוש הסכום את תקציב לא ראל
 מג־ לערוד פרטיים גורמים חייבים אייכמז,

 לתת אסור — זה לצורר ממלכתית בית
.. בשקט במחבואו לחייר המליונים לרוצח .

צוריאל,תל־אביב יהודה עורך־דין
 מדי חמורות הן ברנד של האשמות ...
 חקירה בוועדת להסתפק יהיה שאפשר מכדי
 מה את להוכיח ברנד יוכל אמנם אם סתם.

ידו ישראליים מנהיגים שמספר הרי שאמר,
 השמדת על הדין את לתת חייבים יהיו עים

 כמוה והשקת־ההשמדה העלמת־עין כי עמים.
עצמה. בהשמדה

רנזת־גן פלדי, בנימין
ה מ  בל על עצמם הנרמנים אומרים ...ו

 ביותר הקולעת שהתשובה חושבת אני העסק?
 יורק ״ניו צייר על־ידי ניתנה זו לשאלה

 כי הידיעה, על הניב הוא ניוס״. דיילי
 מתור אחד שרק הראה בגרמניה שנערך שקר

 ,17־15 גיל בני גרמניים, צעירים עשרה
 צייר הוא עשה. ומה היטלר היה מי ידע
 עומד גרמני צעיר המראה הקריקטורה את

.,מי בתמהוז: ושואל היטלר תמונת בפני
חול התהילה ״אכן, לציור: הבוחרת זה?״

 להוסיף, נם שאפשר חוששת אני מהר.״ פת
 חולף הוא, גם ״הזכרה, יהודית: מבחינה

מהר.״
תל־אביב לחמן, רות

רחס פיהוק
 הכל עושים הנכם כי הזמן בל טענתם

ביצר ומעניין. קריא עתונכם את להפוד

 כי העובדה אם זו טענה אתם מיישבים
המפל על כתבות בקביעות מפרסמים הנכם
נד- הבחירות. לקראת השונות והאספות גות
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נידם״ ב״דיילי היטלי
 מנושאים יותר משעמם נושא שאין לי מה

. אלה . ירושלים מלאכי, רבקה .
 החודשיים במשד שביקר הזה, העולם בתב

ראוי השונות המפלגות במרכזי האחרונים

1152 הזה העולם2


