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במשרד זד. את להגיד למד לא הוא לא,
ש מה על שחוזר תוכי, לא הוא ו,חוץ.

 מתבונן והוא עיניים לו יש לו. אומרים
סביבו.

 מפני לבאר הלך לא שהוא שחושב מי
 טעות טועה מהמלון, לצאת מפחד שהוא

 באופן לבארים הולך לא הוא חמורה.
 ה־ את שונא ״שאני מפני פרינציפיוני,

 וריח הסיגריות עשן ואת הדחוסה אווירה
 שפת על להשתזף מעדיף הוא המשקאות.״

 הרביעית. בקומה בחדרו ולנוח הבריכה,
קשה. עבודה לו מחכה שבוע בעוד

עתונות
במזוודה פרס

 קנדה, במונטריאול, שחולק,השבוע הפרס
 קא־ לציירי העליון הבינלאומי הפרס הוא

 שילד. יעקב בו זכה פוליטיות. ריקאטורות
 וקאריקאטוריסט בצלאל בוגר הישראלי,

ה המונטין מלבד השבוע. ודבר דבר של
 5000 בסך כספי פרס גם קיבל עצומים,
דולאר.

 קאריקאטורות 250 נשלחו זו לתחרות
 בתצוגת־ להיכלל זכו מהן שש מישראל.
 של אחת לוריא, רענן משל שלוש הסיום:

זי אשר והששית זאב של אחת ,*• פרידל,*
 היא הראשון. בפרס שילה את כתה

 אדם להגניב המצרים נסיון על מגיבה
לקאהיר. מרומא במזוודה,

 היתד. בארץ העתונאים בחוגי ההפתעה
ל המקורבים מן איש בסקרנות. )מהולה
 הקאריקאטורה את ראה כי זכר לא מקצוע

 העתק לקבלת ציפו והם בארץ, שילה של
 צייר הפך כיצד להבין כדי ממונטריאול

 — בישראל השנייה השורה כאיש ש_ד,שב
 בעולם ביותר הטוב הצייר של הכתר לבעל
.1965 לשנת בולו

נסיונית קלפי
הרע החוק לשון
 הזת העולם שעורכי אחרי ימים שבוע
 הקמתה את ליזום החלטתם על הודיעו

ה הכנסה בבחירות חדשה רשימה של
 כוח — הזה העולם רשימת — שישית

ב הנטיונית הקלפי שוב נערכה — חדש
 הראשונה ההזדמנות זאת היתד, רכבות.
 על הרע לשון זזווק השפיע איך לבדוק
במדינה. הכוחות מערך

העור לגבי גם מפתיעות היו התוצאות
ל השתתפו בה הקלפי, לפי עצמם. כים

רכ בשש ישראליים אזרחים מאלף מעלה
 זוכה החדשה הרשימה היתד, נוסעות, בות

 נערכו אילו — הקולות מן אחוזים בתשעה
ה לסיעה הופכת היתד. השבוע, הבחירות
בכנסת. בגודלה חמישית

 המפלגות בלב חשש כל להפריך כדי
 החליטו הקלפיות, מהימנות לגבי האחרות
ל המפלגות, כל למרכזי לפנות העורכים

מש הבאות לקלפיות לשלוח להם הציע
 הקלפי עריכת בעת נוכחים שיהיו קיפים,
הקולות.*• ספירת ובעת

ה נערכו הקלפיות יורד. המערך
כלהלן: רבבות, בשש פעם
 תל־אביב־חיפה רכבת :1 מס־ קלפי !•
 .9.20 בשעה באוגוסט, 8 הראשון, ביום
),11.27( בחזרה רכבת אותר, :2 חס׳ קלפי
 תל־אביב־חיסד, רכבת :3 חס׳ קלפי !•

 אותה ;4 מס׳ קלפי .13.23 בשער, יום, באותו
בחזרה. רכבת
ירוש תל־אביב רכבת :5 חס׳ קלפי >•
 ,5.05 בשעה באוגוסט, 9 השני, ביום לים

.6.55 בשעה ובחזרה
ב לקחת יש הקלפיות, תוצאות לגבי
 בהן, בא אינו הדתיים מישקל בי חשבון
 מק״י פלג גם מלא. גילוי לידי כנראה,

ה ברחוב כוחו שעיקר טובי־וילנר, של
 ויש — המלא לגילויו בא לא אולי ערבי,

 אכן אם יותר, קצת להשיג סיכוי לו
הערבי. ברחוב יצליח

)16 בעמוד (המשך

 600 של מישני בפרס זכתה שגם *
דולאר.

ה לקלפי תת־הכרתית מחמאה חון *•
ה תוזעמלני השבוע הודיעו הזה, עולם
 — נסיונית קלפי יציבו הם שגם מעיד

הזה. העולם דוגמת לפי
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