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י ו נ מ ה
 פרע נא המנוי, לחידוש חשבונך קיבלת

 לא לעיתון, הביקוש עקב בהקדם. אותו
א משלוח כל לאפשר נובל ל . ל ם ו ל ש ת

^---------------------

שו וכתביו, העיתון עורך על יודע אתה
 המודיעים. והצלחות הצלמים להטוטי על מע

ה האיש בזהות פעם הירהרת האם אולם
ב רביעי יום שכל העובדה, מאחורי עומד
 נקודות 800 דוכני על העיתון מופיע בוקר

אילת? עד ממתולד, בארץ, המכירה
ל יגיע שהעיתון לכך, הדואג זה, איש

ה בלילות ליאות, ללא המפיץ. הוא ידיך,
 חלוקה מווסת הוא הכפור, ובערבי ןחמס

 למרכזי גליונות, אלפי של ויעילה מהירה
 לפרברי הגליל, למושבות׳ הרחוק, הדרום

 26 משך וטבריה. צפת לקייטנות ירושלים,
 דויד זה היה הזה העולם קיום של השנים
זה. בעול שנשא הראשי, המפיץ טופל,

ל שעמד ונעים־ההליכות, טוב־הלב האיש
 הקאריירה את החל הזה, העולם עריסת יד

ה שנות של בתל־אביב כבנאי בארץ שלו
 125 העלאת של שיא קבע (בהן שלושים

 ה־ של העליונות לקומות ליום טיט דליי
 לשדה ועבר מימים)

 ב־ העיתונים הפצת
 50( הקטנה תל־אביב

 מהרה עד קיוסקים).
ב גם שיאים קבע
 שנים תוך זה. שטח

טו דויד היה מספר
 ש־ רוב למפיץ פל

 ושל הארץ טועוני
 זבן מעריב, עיתון
 סדרות הוצאת יוזם
ש ספרי-כיס, של

 ל־ הגיעו מהן רבים
 20 של תפוצות־שיא

ויותר. טפסים אלף
הרא אהבתו אך
 ונשא־ היתד, שונה

 י; הזה. העולם רה
 אותו לראות כולת

סגרי חורף בערבי
 משאיות מעכב ריים

 הממהרות עמוסות,
ו ירושלים, לכיוון
ל שתספקנה בלבד

 טופל דוד ל־ המיועדת מהדורה
קוב משכים *ו בירה.

 על־ תל־אביב, בשכונות ההפצה לביקורת
 ל־ היוצאים העובדים ראשוני אם לוודא מנת

בעיתון. להצטייד יכולים כבר יומם מלאכת
 דויד של לפטירתו חודש מלא השבוע

 ססגונית דמות עוד נעלמה שבמותו טופל,
 העתוז אך העברית. העיתונות מחלוצי אחת

ודייק מהירות באותן אליך להגיע ימשיך
 יעשו מעתה טופל. לשם שם־נרדף שהן נות,
אביהם. ליד שגדלו בניו, שני זאת

★ ★ ★
 בעיצוב המסדים השבועון של חלקו מה

 לשמוע לך נמאס בוזדאי מדיניים? תהליכים
 אחר אדם אצטט הפעם זאת. אומרים אותנו

 ה־ אברך, מידה אחרונות ידיעות כתבת —
דיין: משה עם שיחה על מדווחת

מן כל פו הז תקי ם ה תו נזסויימים עיתוני  או
ש דיין, .רטן פרס, ואת ן והגו י  והעמיד חי

 ברצינות. הדברים את קיבל לא כאילו פנים
ת ולפרס לו כששיוו גס מסו אנשים של דמו

 צחקו השחורה״, ו״היד דיקטטורים, כנים,
שיו, במפלגה. הוותיקים  המכריע, ברגע ועכ

 את קיבלו הס אבל שצחוק־צחדס, מסתבר
ה ברצינות. הדבר צי פוזי  גם וכך בכנסת האו
 פרס, ומפני מפניו פוחדים מפא״י ותיקי

אמון. בהם נותנים ולא
 להבין אפשר השר־רב־אלוף, סבור כך, רק

 מפני הוותיקים את שתקף הנורא הפחד את
לשר־הבטחון. פרס, או דיין, היות

ל הנוגע בכל מצויין, זיכרון יש לדיין
שחו ״היד המונח את הזה. וזעולס תוכן
המע התרחשות בשעת ,1954ב־ טבענו רה״
 של הביש״ כ״עסק מכן לאחר שנודעו שים

לבון. פרשת
 שבאו, אחדים, מתוך אחד מונח זה היה

 והמת־ המשתנה אפיה את לתאר פעם, מדי
 בך דויד של הצעירים קבוצת של גבש

ה הבנויים אחד היה השחורה היד גוריון.
 לדבר עדיין היה אפשר אי כאשר ראשונים,

 תפקידים נושאי על צנזורה, מטעמי גלויות,
פוליטיות. בקנוניות כבוחשים בטחוניים
ב ושאיפות קנוניות על הגלויים מערכת

 רישומה את הטביע שנים, נמשכה זו, קבוצה
 המערכת. של והחיים העבודה צורת בכל
 עמוק רושם הסתם, מן השאירה, גם היא
 כמו — מפא״י ■וזקני קוראינו. על גם

ביותר. העקביים קוראינו הם — צעיריה

משקה
היופי

והנעורים
81(11106*

ק עורך צמאון את כאגלי־טל מרווה מעני  ו
ת המזינה הלחות את לו החיוני  כך כל ו

ארצנו. באקלים בפרט לקיומו,

ת בכמה וערב בוקר השתמשי פו  טי
 כיסוד ונעורים, חן של זה ממשקה
 עורך רכות על ולשמירה לאיפור

ת סראיך. ורעננו

ת רק ת התמרוקים בחנויו שרו  ע״י המאו
ה נ ל ן ה י ט ש נ י ב ו ר
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