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 ״פולניופרם״. : למברקים מען .136 ד. ת.
בע״נז. הזה הסולם :לאור המוציא

 .31139 טל. ת״א, בע׳׳נו, שהם סשה דפוס
תל־אביב. ובניו, טופל דוד :ההפצה

המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

הראשי: העורך
אבנרי אורי

המערכת: ראש
כהו שלום

משנה: עורך
איוזו דוב

כיתוב: עורך ראשי: כתב
גילו םיזטים וזבור אלי

המערכת: צייר המערכת: צלם
זיזי אומר ,־ויד

המערכת: חברי
גלילי, לילי נלור, שייע בודיער, נורית

 אברחמרי, יוסף ורר, רותי ,הורוביץ דויד
 עמוס פרי, אבנר סטו, אביבה מרגלית, רו

קשת. סילבי קינן,
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! פקידים
!תלמידים

י סטודנטים
ל־ הקיץ לקודם היום עוד ו הרשנו

ת נו ־ צו ק
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
 )•011£00( גרג״ ב.אולםן

(קמפינסקי) בר־קמא ח. : המנהל
.5 גורדון רחוב תל־אכיב,

 ״כמעלה" חיפה,בביודהספר
 .30 לוין שמריהו רחוב

ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו מ

 ״שנקם״, מקלון עם העור את תמרחו
 מרחיק פלא ובאורח נעים ריח המפיץ

 שנת־לילר, מאפשר וברחשים. יתושים
 נעים בילוי הפרעות, ללא שלתה,
 ללא וספורט־מים הקיץ בערבי בחוץ

 עדין, כה ״שנקם״ מטרידות. עקיצות
 מכף התינוק את בו למרוח שאפשר

 לעקיצות קץ שימו ראש! ועד רגל
 בבית־מרקחת היום עוד קנו היתושים.
ב הקרובה בפרפומריה או

״שנקם״. מקלון יותר,

 המקלץ מחיר
ל״י 1.250

 היחידיס המפיצים
בע״ס נורית חב׳

 — בארגנטינה הישראלי
רינה? הוא אשתו שם האם

2

 שה׳ נינוה לבני בשעתו בישר הנביא יונה
 לרוע למוטב. יחזרו לא אם עירם את ישמיד

 על הבריזו לדבריו, נינוה בני הקשיבו מזלו
 להם, סלח אלוהים בתשובה. וחזרו צום

 שטרה על מאד־מאד מרוגז היה הנביא ויונה
ללעג. עצמו ושם לשוא

 שונה להיות תמיד השתדל הזה העולם
 בפני דבדי־תוכחה הטחנו אם זה. מנביא

 וחזר לדברינו שעה מישהו ואותו מישהו,
 להיפך: עליו. כעסנו לא מעולם — למוטב
לעמלנו. שכר הוא הדבר כי חשבנו

★ ★ ★
 דבר עשה אייכמן אדולף תפיסת למחרת

 בעמודיו פירסם הוא חסר־תקדים■ מעשה
 גליון זה היה הזה. העולם •שער של גלופה
חודשים. שמונה מלפני ),1150 הזה העולם
כ רב. שלל כמוצא המציאה על עם דבר

 אין ״מדוע הכותרת התנוססה שער אותו על
הכת אייכמן?״ בתפיסת מעוניינת הממשלה

 ביד־ נכתבה גליון אותו של העיקרית בה
 ״לתפוס הכותרת אף. ונשאה בראנד, יואל
חי!״ אותו

 מכיס הם כי סברו בתמימותם, דבר. אנשי
שהממ אמר הזה העולם ניצחת. רכה אותנו
 — אייכמן בתפיסת מעוניינת אינה שלה
 הוכה שוב אייכמן. את הממשלה תפסה והנה

 אנשי של אחת למילה אף להאמין אסור כי.
הזה. העולם

★ ★ ★
 ב־ במקצת נחפזו דבר אנשי כי חוששני

נזה היו רגע, בדבר הירהרו אילו תנא צהל
ונמ לקלל שיצא בלעם, בדרכי מללכת רים
משבח. צא

שרותי־ שנה. 12 קיימת ישראל מדינת

ו 0ו1הו מ13 £ • * ׳ ■־ . ■ ׳- . י• ;׳
ע יעונינוי״נד&יפר״ יזקבטלר. אין ס־ו

1151 הזה" ״העולם שער
 אותן כל שנה. 12 קיימים המדינה של הביון

 כל בחופש. אייכמן אדולף נמצא שנה 12
 דבר וחצי דבר נעשה לא שנה 12 אותן
ש אף — אותו וללכוד אחריו לחפש כדי

ש קסטנר, במשפט מרכזי מקום תפס שמו
רבים. כד. גלים היסה
חוד שמונה, לפני הזה, העולם שבא עד
 יואל של קריאת־האתגר את והשמיע שים,

בראנה
 ללכידת המיבצע החל ידיעתנו, מיטב לפי

 לא — גליון אותו הופעת למחרת אייכמן
לפניו.

★ ★ ★
 בן־גור־ דויד על אתגר אותו השפיע איך

יון?
 בכותרת שנכלל הפשוט, הרעיון כי יתכן
 הדרוש הניצוץ את הצית בראנה של מאמרו
 ראש־הממשלה, כי יתכן מחשבה. כל להדליק
 לפתע: עצמו, את שאל המלים, את בקראו

יח קל, כל־כך זה הרי לא? מדוע ״בעצם,
סית!״

 של המוצדקת הביקורת נימת כי גם יתכן
 הפושעים, לכידת בשטח ההזנחה על השער,
אותו. דירבנה

 אין הנביא, ליונה בניגוד אחרת, או כך
 ר,נביט, שזרענו שהזרע כך על מצטערים אנו
שהפ מעשה במאוחר עשתה הממשלה וכי
ירבו. כן ביקורתנו. את ריד

ש החיוני לתפקיד נוספת דוגמה הסיכום:
 ובלתי תוקפני חופשי, עתון למלא יכול

דמו חברה של המימשל בתהליכי משוחד
קרטית.

1185 הזה וזעולס


