
גלילי לילי בעריכת
מבין הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

שלוח המשתתפים מר, במ ד המתפרסם חו  זה, בעמו
 שבוע. סדי שיוענק ,ל* עשר של בפרס יזכה

תל־אביב. שלובסקי, זאב השבוע: בפרס הזוכה

תקוותנו אבדה לא עוד
הסופר. שואל האחרון?״ ״את המבקר. מר

ה המבקר בחברו, ברחוב פוגש הסופר
 או־ ספרך!״ את קראתי ״שמע, ספרותי.

המבקר. משיב מקווה,״ אני ״כך
תל־אביב רחמני, תקווה

!נפט נפט... נפט...השופט כבוד
ת, בעייה לפניכם הבאתי שבועות כמה לפני  של בית־המשפט בפני שהועלתה משפטי
רג׳ שכנו, יבול. נתנה שלא אדמה חלקת היתה אופלרטי לדון הברית. ארצות  ויסקונד, ג׳ו

 קנה לשכנו, זאת לגלות מבלי ממון. שיכניס שדה־נפם היא אופלרטי של אדמתו כי כילה
 המכירה, לאחר אופלרטי, כשגילה אדמת־ביצות. לגבי — גבוה במחיר שדהו את ממנו

הקוראים: על־ידי שניתנו פסקי־דין כמה הנה לדין. שכנו את תבע בנפט, עשיר שדהו כי

ממון רודף
 ״ישנו ים: טבת שליש אהור פוסק

 אחד כל לגבי וטונה מחייב חוטר כאז
 נוכל ויסקונד של לחובתו הצדדים. סן

ה בשטח יקים כי באסרו ששיקר לטעוז
 ייאמר לזכותו אד סוסים, טיכלאת קנוי
 דו״ח לאופלרטי למסור חייב היה שלא

 שילם לכר נוסח כוונותיו. על מדוייק
 אופלרטי, בהסכמת דולר, 5000 ויסקונד

 לחובתו בהחלט. חוקית היתה והעיסקה
ו חקר שלא לומר אפשר אופלרטי של

 שמת ורק האדמה, את בטכרו דבר דרש
 החתים לא הוא לקנותה. מעוניין ששכנו

הת שלפיו חוזה שום על ויסקונד את
סוסים. טיכלאת באמת להקים חייב

 וים־ של לזכותו הכר נוטה ״לדעתי,
 לאחר למסקנות והגיע שחקר מאחר קונד,
 פרי את לנצל ביקש ובצדק רב, עמל

השקר נובע מכאז הוא. לטובתו מחקרו

 הייתי כנור־דיז הסוסים. טיכלאת על
 בתשלום ויסקונד את זאת בכל טחייב
 סיבות: משתי כלשהו, סטלי

 שיקר; הוא ענייו של בסופו ״א)
ו מסוייטת אנוכיות נילה הוא ״כ)
כרורר־טטוז.״ להיראות יכול

אוכמני. לעזיאל שמו את החליףבדד... ישב אייכמן
מדועז —
אחד. יהודי עוד שימות —

 במקום סהר יחזקאל את לה ישלחו
אייכמן. את

 זאת. למנוע היה אי-אפשר
ה ההתרגשות שעברה אחרי

 כא אייכמן, לפידת על ראשונה
 של מיכחר הנה הפדיחות. תור

החדש. האייכמני הפולקלור

★  ★  ★
★  ★  ★

בעולם? ביותר הנאיבי האדם מי —
אבן. אבא —
— ???
בשבילו. שהמטוס חשב הוא —

 אייכמן? את תפסו איפה
כואב. שזה במקום

★  ★  ★

לארץ? אייכמן את הביא מי —
. גודיק. —
אותו? יביים מי —
השואה. במאי בקר, ישראל —
אותו? יהרוג מי —
גמזו. —

★ ★ ★
ול־ להתגייר רצונו את הביע אייכמן

★  ★  ★

 יקברו איפה
אייכמן? את

ב הנאצים של החדשה הברכה מהי —
היטלר״? ״הייל במקום עולם,

בירושלים!״ הבאה ״לשנה —

★ ★ ★

ארגנטינה? ממשלת עם יתפשרו איך —

הר קבר ליד
 צל.

למה?
 <1 ניסו שניהם
 * פית־ למצוא

ל סופי רון
היהו בעיית

דים.

נשכר הזריז
 ״דוז סבור: טתל־אביב ברונשטייז יורם

 מכוסת והניחה מחזקתו התיאש אופלרטי
דע לפי .הופכי! לה שאיז כאבז ביצות

 ?שימוש. ראויה זו אדמה היתה ?א תו
החקל — אחד לכיוון הופנו נסיונותיו

 — הצלחתו בחוסר שנוכח ולאחר — אות
פסק.

 כבעל התגלה ויסקונד, נ׳ורג׳ ״שכנו,
 שלו, באדמתו מסתפק אינו אשר יוזמח
ש הבדיקות ולהתפתח. להתרחב ומנסה

 הביאו שכנו, באדמת חשבונו על ערך
 מכר אותה האדמה, רכישת לידי אותו

הפ שהאדמה לאחר ברצון. אופלרטי דון
 אפשרות כל ביטל ובכר — לרכושו כה
 עליה הציב — זו קרקע לגבי תביעה של

 את להוציא שיש טכאז מיגדל־קידוח.
 רמאות, של מאשמה זכאי ויסקונד נ׳ורג׳
הקניה. מטרת את גילה שלא מאחר

 שמר מכר להתעלם אין זאת, עם ״יחד
 אדמת על חקירותיו את ערד ויסקונד

 דון על קטן. קנם לו לתת יש ולכן זרים
נשכר.״ הזריז כי ללמוד אופלרטי
מהיכול אחוזים

 מלום־ דומקה אליעזר של דעתו ,וזאת
 שבארצות־הברית: אנג׳לס
 אי* למרות ויסקונד. את להרשיע ״אין

 היא העיסקח פעולתו. שבדרד ההגינות
 אחד שצד כיוון רק לבטלה ואין חוקית
 המחקר אם אבל, ערום. שני וצד תמים

 כאן שיש מחשבה נותן ויסקונד של
 בצורת כפיצויים לקנסו יש גבול, השגת

 ש־ מהנפט שיפיק הרווח מכלל אחוזים
באדמתו.״

★ ★ ★
הפר הובאה לפניו שבית־הדין, מעניין

 ״העולם קוראי מרוב אחרת סבר שה,
 דן ,1921ב־ שהתכנס וה, ביח־דין הבא״.

 כל את לשלם ויסקונד את וחייב בפרשה
 כי אמנם הודה בית־הדין הנדרש. הסכום
 חייב אינו רכוש, או חפץ הקונה אדם,

ה על יודע שהוא מה כל למוכר לגלות
ל לקונה, לו, אסור אולם הנקנה, רכוש

 שתק אילו המוכר. את ביודעי! הטעות
 בלי הקרקע את לקנות והציע ויסקונד

 היתה בשקר, שמקורם שיכנוע אמצעי
נוספים. פיצויים ללא — שלו האדמה

אוזגז... .גזיים־ 1ט ״ .  טזרוטז... .
. . ע. ב ר עשרים־...״ א

הערות־טא׳לייסהעברית העתוגות סאגחת
:3ו:£

 של לקיומו עקשניות שנים 35 מלאו אלה בימים
 למאורע משהו לתרום שלא יכולה אינני דבר.
מר אני ולכן בהסתדרות, הפקידים בחיי זה ענק
היכו דבר, על סיפורים צרור לחדש לעצמי שה
 הפועלים. עתונות על שיעור לשמש לים

החמישי העמוד
 אליו באו בדבר, הלילה עורך שז״ר זלמן כשהיה

 ידיעות מדי יותר הורדת ״שמע, ואמרו: הדפום פועלי
 לא שז״ר העמודים.״ בארבעת להן מקום אין לדפוס.

חמישי.״ עמוד תוסיפו דבר, ״אין והשיב: התבלבל
צעיר יעתונאי שעוד

בשתי
 שכאשר עד רזה, כל-כך היתה היא

 קשר. עם לחוט דמתה כהריון, היתה
ל שנכנסה שמנה, כל-כך היתה היא

 נעלבים. כף עם רק אמפטיה
 שנאלצה עד נמוכה, כל־כך היתה היא

כסא. על עולה כשהיא רצפות לשטוף
תל־אביב נחמה,

★ ★ ★

שראר? דין־גזגות רפעוע כיצר בי
 תל*אכיב של בימה יתרחץ הנידון

 מכילהרציה ימות
ישראל" ל״קול יאזין הנידון

משיעמום ימות
 לאומי מביטוח קיצבה יקבל הנידון

מרעב ימות
הירקון ליד ישובן הנידון

 גאזים מהרעלת ימות
 ״אנגליה ניכחרת את יאמן הנידון

מבושה. ימות הצעירה״
תל־אביב שלובסקי, זאב

 מור שם לערוך ונתקבל דבר לבית הגיע צעיר עתונאי
ת על  אחד עם נפגש הוא כזה. משהו או הפועלים בעיו

קט פימת־נייר נטל הלה הדרכה. לשם המערכת, מעובדי
ם איך אותך אלמד אני ״שמע, לו: ואמר נה  ב־ כותבי

 רשם אז כותרת.״ לסיפור, שם צריך כל קודם עתון.
 הידיעה את צריך ״אחר־כך כותרת. הנייר: על המורה

 ״ולבסוף עצמה. הידיעה המלים: את דשם אז עצמה.״
 על ורשם הידיעה.״ את שמלוות קטן פיקצ׳ור צריך אתה

 ה־ אסר שסיים, לאחר קטן. פיקצ׳ור הסלים: את הנייר
ת את לך ״קח הצעיר: לידידו רב־הפעלים עתונאי  ההנחיו

לפיהן.* ועבוד שלי
בב חיום עד ת מסתו ת עם אחד עתונאי דבר בבי חיו  ההנ

קטן. ופיקצ׳ור עצמת הידיעה כותרת, הבאות:
דברים בשולי

 הדליף כי על נזיפה קיבל ר ז המפא״יי העסקן
ת... ידיעות לעתונו

. . פיך. ולא ר ז יהללך .
★ ★ ★

קול־ כמנהל יתמנה ן ו ת ב ג חנוך מר
. . ל. א ר ש י

.״ !ריו0 ץי111©ץ!*1116 :היא השאלה .
ן0ת6?

★ ★ ★

ש מר  יוכל לא בי לאיזנהאור הודיע קי
ל... למרות לארחו, הכ

. . ש בלגינא איפטרא . ש קי י  ק
קריא.

 דברים״, ״כשולי הוא ב״דכר" חשוב מדור
 המשולם שהמחיר אישיות קצרות רשימות

 כי לגלות הזמן הגיע לקטע. ל״י 3 - עבורן
 מדור אחת לא ממלאים עצמם פועלי־הדפוס

 שמשעמם אלא חומר, שחסר בגלל לא זה.
 יזיקו. לא ל״י 3 ועוד כלילה,
כמרקחה העולם

מלים

 קוראים לפנסיה יצא שמאז קצרות, איש זכאי, כשדויד
 שורת הגיעה עורך־לילה, היה פנסיה״, ״קרן למדור
 גניבה בארגנטינה, שוד רעידת־אדמה, על מעתי״ם ידיעות

 לא זכאי בתל־אביב. התאבדות בקובה, מרד בעפולה,
 והדפיסו הידיעות כל את אסף עשתונותיו, את איבד
כמרקחה.״ ״העולם המשותפת הכותרת תחת
המנוי את מפסיקים איך

תי בדבר, שעבדתי מיום בן־אסוץ: דן סיפר  מקבל היי
שעזבתי חינם. כמינוי יום־יום העתון את  העבודה, את כ

 עו לי. עזר לא העתון. את לי לשלוח שיפסיקו ביקשתי
 סוף־ הסתדר. והענין הפועל בועד פרוטקציה שהפעלתי

קו סוף ה לשלוח. הפסי דפרוטקציה! של כוחה ז ב א ז ג ז ג ה
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