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 עלון דייארי, ביזנס של האחרון הגליון
הבא: המעניין הקטן את מכיל כלכלי,

 העלה שהוא לקוראיו הודיע הזה ״העולם
ב תמיכה לקבל במקום העתון מחיר את

 ה־ משרר על־ידי לו שהוצע כפי מחיר׳
מיסחר.
 היומית העתונות יער. ולא דובים ״לא

 ביטלה והממשלה היות מחיריה את העלתה
התמיכה. את

 עתונים אמנם ,יש יפה: ד׳׳ר לי ״העיר
 עד גבוה יהיה שמחירם מעוניינים שאנחנו

קוראיהם שמיספר כדי יותר, שאפשר כמה
ביניהם׳.״ הזה העולם יקטן.

★ ★ ★
״אנחנו״? זה מי
 יפה יהושע הד״ר חי לי, שידוע כמה עד

 ״יועץ הוא רע. לא חי ודווקא חשבוני, על
 מחירים לענייני והתעשיה המיסחר לשר

 לא עסקיים.״ הגבלים על וממונה ושיווק,
 קו קביעת את כולל זה שתפקיד ידעתי

לא. ומי רצוי מי — עתונים לגבי הממשלה
 חשבון על החי אמריקאי, פקיד העז אילו

 היה זה, מסוג דיעות להביע משלם־המיסים,
 אינה ישראל כי יעוף. לא יפה הד״ר אך עף.

ישראל. הגויים ככל ולא אמריקה,
 יותר חשובה כל־כך. חשוב אינו זה כל

 לשקר מעז בכיר ממשלתי שפקיד העובדה
נחושה. במצח

העובדות: ואלה
 התמוטטות כי הזה העולם החליט כאשר

 את מחייבת הממשלתית מערכת־המחירים
 של טלפוני לצילצול זכה מחירו, עליית
ב המחירים מטה מטעם כגן, בשם פקיד

 כגן בתל־אביב. והתעשייה המיסחר משרד
 את נעלה שלא שלו, השר בשם תבע, זה

המחיר.
באדי לו, ענה הזה העולם מינהלת ראש

 חוצפה. בבחינת היא הזאת הבקשה כי בות,
 חרם שנה 15 מזה המטילה ישראל, ממשלת

 על האוסרת הזה, העולם על טוטאלי כלכלי
 בשבועון חשובות מודעות לפרסם שריה

כזו. בתביעה אלינו יבוא יכולה אינה זה,
ה ובשיא התחממה, הטלפונית השיחה

ה את שלנו ראש־המינהלה החזיר דברים
לכנה. שפופרת
ב מלהופיע כגן את הרתיע לא הדבר

 פנים. אל פנים לשיחה המערכת, שרדימ
 סובסידיה יתן שמישרדו הציע זו בשיחה

 לא אם הזה, העולם על־ידי הנצרך לנייר
 העולם אין כי לו אמרנו המחיר. את נעלה

 מידי כלשהי סובסידיה לקבל מוכן הזה
כלשהי. ממשלה
 ראש הודיע שוב, היזיכוח התלקח כאשר
 להמשיך מוכן שאינו הזה העולם מינהלת
 רק להתנהל יכול נוסף דיון ״כל בוויכוח.

 של הראשי העורך ובין ספיר השר בין
אליו.״ יפנה שהשר הזה. העולם

 בכתב!״ זה את לי ״תן נדהם: הפקיד
הבע.

 פתאומית בצורה השיחה נפסקה בזאת
למדי.

 היום למחרת הסוף. היה לא זה גם אבל
 עצמו את שהציג יותר, בכיר פקיד טילפן
 והתעשיה, המיסחר משרד של מחוזי כמנהל

המחיר. את נעלה שלא התביעה על וחזר
ה היקר, ״אדוני המינהלה: ראש השיב

 את העלתה ישראל שממשלת קראתי בוקר
 את מייקר הדבר הטלפון. שיחות מחיר

 מניין לחודש. לירות מאות בהרבה עבודתנו
 ללא מחיריכם, את להעלות החוצפה לכם

 להימנע מאחרים ולבקש — צידוק כל
מעשיכם?״ תוצאת שהיא מוצדקת, מעליה
 נגמר וכך לכנה, השפופרת חזרה שוב

המשא־ומתן.
 דוקטור לאותו קטנה אכזבה עוד לי יש

 תפגע המחיר עליית כי תקוזתו שקרני:
 אם נתאמתה. לא — הזה העולם בתפוצת

המפ מס־ההכנסה, למשרד עצמו את יטריח
 העולם חשבונות אחרי רבה בתשומת־לב קח

 השבועון תפוצת כי לתדהמתו יגלה הזה,
 — שוב האחרון בחודש עלתה המסויים

 את הבין קורא שכל המחיר, עליית למרות
סיבותיה.

★ ★ ★

 דבר עמודי מעל השבוע השמיע מישהו
מר. בכי

 הטלביזיה הציגה סיפר, כך חודש, לפני
 צבר״. בעיני ״ישראל בשם סרט הגרמנית

ש ישראלי צעיר ייגר, קובי הוא הצבר
 הגרמנית. הטלביזיה בשמי עולה כוכבו
ה לקהל הסרט ומספר מראה מה ״והנה,
 של השני הצד את ישראל? על גרמני

 המשמש הזה, העולם נוסח ולפי המטבע,
מקור־השראה. לו

.״ .  אורי עם ראיון חסר שלא מובן .
ב ביותר הנפוץ ,השבועון עורך אבנרי,

 ב־ להשתלב ישראל שעל המוכיח מדינה׳,
 ישראל במדינת הערבים וכי השמי׳, ,מרחב

 הסובלים שניה, ממדרגה אזרחים אלא אינם
 בפיגור וחיים בארץ, מקום בכל מהפלייה
״צבאי במישטר . . .
 הכבוד לי היה (בו סרט אותו את ראיתי

 והוא בישראל) העדות בעיית על לשוחח
ה את המראה מאד, שקול מיסמך מהתה
אופ בנימה והמסתיים והצללים, אורות

טימית.
 שמע לא האם דבר? את מרגיז הוא מדוע

 ל־ כפופים ישראל ערביי כי מעולם דבר
 שיש עדיין לו נודע לא האם צבאי? מימשל

עדתית? בעייה בישראל
מר לרוגז. גרם התוכן שלא מניח אני

 גרמנים מיליוני שעשרות יותר הרבה גיז
 את ראו זה, מצויין בסרט שחזו ואנגלים,

דיעותיהם. את ושמעו הזה העולם עורכי
רואות. שכך לעיניים ואוי

מכתבים
והכיטניקיב אודי

 עיברים הם הגליל חובבי הביטניקים
 מן המתעלמים אלה מכל טובים יותר

הערבית. הבעיה
הז לא עתה עד
ל־ לכתוב לי דמן

למ הזה, העולם
נוש שהרבה רות
 מטפלים שאתם אים

לי. נוגעים בהם
ההת אחרי עתה,

הציבורית, עוררות
חו לכל מציע אני
 וחובבי הגליל בבי

התאקלמו ישראל:
 השתלבו בסביבה,
ב המשיכו במרחב,
שיתוף־ של מסורת

 העמים שני בין בעבר קיימת שהיתר, פעולה
שלנו.

דבורייה מחמוד, אמין חפץ

 מאלף שיעור לקוראים נתן בן־אמוץ דן
מה״. לעשות לא ״איך

 מימי עוד הגדולים, מחסידיו אחד הייתי
 מאמר לכתוב אך אחת״, בסירה ״שלושה
 יכול רוזנבלום הרצל ד״ר על כזה השמצות

חמש. בן ילד כל לעשות
 חבריו ושבעת דן של תנועתו כל בכלל,

 ש־ וחבל מיסודה, שלילית היא המופלאים
פשוט. לליצן הפך גדול הומוריסט

ירושלים רוזן, עמינדב

 כאורי צעיר לאסור הנאלץ צבאי מימשל
 מופלגת, לזיקנה הגיע כי מוכיח דייוזים,

קרב. יומו כי ויתכן
שטויות עושים ושוטים זקנים רק כי

חסרות. לא לכך דוגמות כאלה.
חיפה איכרהיס, חאדד

 עמוס בן־אמוץ, מדן שתורכב ממשלה רק
זוהר, אורי קינן,
ה־ ורחל יריב זיוה

לפ תוכל מרחלת,
ה הבעייה את תור

חיינו: של יסודית
ההוראה. את נתן מי

תק כזו ממשלה
 של מאמרו את ריא

ה (העולם בן־אמוץ
כי בכל )1432 זה

ה הספר בתי תות
ל תצרף תיכוניים,

ישראל, מראות ספר
ה מינהל בהוצאת
תמונות את הסברה,

הגליל. אל המסע
תל-אביב אדמגור, יכא־

ה חובבי של והפלמ׳׳חיות החלוציות רוח
לבי. אל נגעה גליל

 תוך דייוויס, אורי של מאסרו נגד מחאה
 את קרעה אחרון, ממודל במכוניות נהיגה

לגזרים. לבי
 על לוותר הקרבה! וגילויי אומץ איזה

)4 בעמוד (המשך

אדמגור

בית
חסנו

לעתונאות
ר ו ז ח ,ב מ

 4.4.65ב״ בלימודיו שיחל ב׳ למחזור ההרשמה נמשכת
חדשים. ששה ויימשך

 העתונאות הספר: בבית הנלמדים המקצועות בין
 העתונאות, ידע העתונות, תולדות ובעולם, בישראל

 האינפורמציה, מקורות העתונאית, הכתיבה תורת
ועתונות-הטלביזיה. עתונות-הרדיו :ובן והחוק, העתונות

ם בלי תק ה בעלי מ שכל ת ה כוני בד תי בל

 הלימודים ותכנית הרשמה מלאים, פרטים
 יום יום ,5 מם׳ חדר קפלן רח׳ ברית, בני בבית

.222830 טלפון בערב. 7 עד אחה״צ 4 השעות בין

ת ע נ נ ת ת ו ר ח ה
ת ע לבו תכלת סי

ת רו ד ת ס ה ם ב בדי עו הכללית ה

 בערב, 7 בשעה ,7.3.65 תשכ״ה, ב׳ אדר ג׳ ראשון ביום
30 בלפור רחוב בתל־אביב, ״אהל־שם״ באולם יתקיים

י צ ר א ־ ס נ כ
י של ד מ ע ו ת מ ע י ת ס ל כ , ת  לבן

ת לועידת תדרו הס הפועלים ולמועצות ה

: ו ירצ

 בגין מנחם ח״כ
 בדר יוחנן ד״ר ח״כ
 טיאר אברהם ח״כ

תמיר שמואל עו״ד
הכנס ראש יושב

 הכנסת יו״ר סגן — אליעזר בן אריה מר

כלבד. הזמנות לפי הכניסה

14343 הזה העולם




