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המקצוענית המקצוען המקצוע! המקצוע!
האהבה החרב המקלען הדינמי□
להשכיר להשכיר להשכיר להשכיר

 2 שבוע ארצית, בכורה הצגת
בתל״אביב ״אופיר״ בקולנוע

חיפה ״ארמון״, בקרוב:

״ הוצאת ר ו ד מ ר מגישה. בע״מ ״

ה ז ו נ פ י ה
ת היננוט■ .טיבול הוו הסוגסטיה־ ו

וואהר אלי המהפנט מאת
 בחיי ו״טלפטיה )9.75( שיטתית״ ״היפנוזה לאחר
 תורת לרכישת נוסק מעמיק מחקר ),4.80( יום״ יום

והסוגסטיה. ההיפנוזה
 .2430 ת.ד. ,36 שדה יצחק בע״מ, רמדור"״ :ראשית הפצה

 משלוח על־ידי או בארץ, הספרים חנויות בכל להשיג
חשבוננו. על המשלוח ת״א. ,2430 לת״ד )9.75( 4.80( סך

 למד
לצייר

בכית!־
 כשעותיך
 הפנויות

ם לחוברת נ י  ח
אל: פנה

הציור לאמנות האולפן
תל־אביב ,4 86 6 ת.ד.

מכתבים
ומרשימים יפים צעירים,
 כללית טלביזיה הנהגת על שלכם המלחמה

 לי: מובנת די היא )1538 הזה (העולם מיד
מע את להפוך מאודכם בכל שואפים אתם
ב בחירות למערבה בישראל הבחירות רכת
 שבעזרת חושבים אתם ארצות־הברית. נוסח

י צעירים, פרצופים
וב ומרשימים, פים

מחו הברקות עזרת
 את תכבשו כמות,

(ה הבוחרים קהל
 גס כמובן, כולל,

בוחרות).
 אינכם למה אולם
 דווקא כי מבינים

אלה נימוקים בגלל
השל אנשי מתנגדים

כל לטלביזיה טון
טוב׳ יודעים הם ליה.
 ועתידם כוחם בי

בהת טמונים אינם
 אל פנים — הבוחרים בפני גלויה ייצבות

 ובכספים שבידיהם, במנגנון אלא — פנים
שברשותם. ובתקציבים

 להנהגת שנוגע מה בכל פסימי אני לכן
שאתם המרץ על אולי, וחבל, הטלביזיה,
תזת־גן בראל, מאירבנידון. משקיעים

האצולה כני
 האצילים בעצם הם מי גיליתי עתה רק

 חברי הם הלא — ישראל של האמיתיים
(העו דן התל־אביבי, התחבורה קואופרטיב

).1538 הזה לם
מ יותר — תועפות הון מרוויחים הם
 מזלזלים זאת עם ויחד — ומח״כים שרים

הנוסעים. בציבור
 אופן בכל לא, ואולי מיקרה זה אולי

 שלבם, הכתבה פירסום לאחר ספורים ימים
 הקואופרטיב, הודיע דן״, ולית דין ״לית
שיפו מספר על תל־אביב, עיריית עם יחד
.5ו־ 61 ,12 בקווים רים

תל־אביב כהן, פ היי
אחד לא א,ל

 הפקידים או השרים מבין מי תנחשו אולי
 שגרמה השערוריר, בעקב יתפטר, הבכירים

 את ולהלל״ ״לפאר העולם עתונות למיטב
 מדינת של הטובים הדימוקראטיים סדריה

ישראל?
אחד• לא אף במקומכם: אבל

ומת־גך רחוב, מיכאל
ידיו כמו

 לבעיות בשבועונבם רב מקום הקדשתם
 משהו לתרום חייב ואני הארץ, מן הירידה
הנושא. להבנת
 באר״ שנים לארבע קרוב כבר נמצא אני

 באתי צות־הברית.
נש־ בתייר, לכאן

 דולאר מאה בכיסי
 יש עתה והנד, בלבד,

משלי, פרטי בית לי
 אדמה חלקת עם
 וחצי דונאם של

או־ מבונית סביבו,
 גדולה לדסנזוביל

 מטוס ,1967 מודל
 קומט מכונית פרטי,
 של בשימושה 1964

טל וארבעה אשתי,
בבית• פונים
חרט. הכל בסך ואני
בית־הס־ את גמרתי

מ בציון העממי פר
בלתי־מם־ של סכם
 היקשה וזד, פיק,
להסתדר. מאוד עלי

 מבן לאחר עבדתי
בהרצליה, במיפעל

ש בגלל ופוטרתי
 שלי לאהראי הצעתי
 יותר יעילה צורה

 גם הייצור. בתהליכי
וה בארץ, המיסים

 יומיומית לתופעה מזמן שהפכו שחיתות,
לירידתי. רבות תרמו מקובלת,

 ואם בארץ, השלטון יוחלף אם זאת, בכל
ו הכל על אוותר חדש, מישטר בה יוקם

 תורתו ברכי על גדלתי סוף כל סוף אחזור.
 ידי במו נשאתי ואף ז׳בוטינסקי, זאב של
 את כשעשה קנדי, התעופה בשדה ארונו, את

לישראל. דרכו
ה ד חי ארה״ב הוליבוד, *כטל, י

הצעיר מככי אכי
 חזה, העולם כמו ששבועון מאוד מוזר

וללא מורא ״ללא הכל, לפרסם המתיימר

 המנוח את להזכיר לנכון מצא פנים״, משוא
 (העולם שורות 14ב־ רק זיסמן שלום
).1537 הזה

סבו באמת האם
 ז״ל זיסמן כי רים
 ליותר זכאי היה לא

הקדש מאשר מקום
לו? תם

ה הקלחת בתוך
 והמוני־ ספורטיבית

 ה־ הקיימת ציפאלית
 היה במדינה, יום

 משכמו זיסמן שלום
 בברי־ קצין ומעלה.

 ח״ב ובצה״ל, גדה
ממ השניה, הכנסת

ל קבוע מקום לא
יש מכבי הנהלת יו״ר רמת־גן, עיריית ראש
באסיה. הפדרציה של הודעד־הפועל וחבר ראל

 תמיד הושפעתי אישית, להכירו זכיתי
וכבד אהבתי הרב. וממרצו האיתנה מרוחו

 של קיומה עצם כי חושב אני אותו. תי
 באישיותו. טמון הצעיר המכבי תנועת

מן*טדכ, .2  ראשוךלציון סניף מרכז סי
ישראל מכבי הסתדרות של

ב ת נ ע מ בו ״־ ה/
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ב ובן עטו. מפרי רבים במאמרים
 אבנרי אורי ח״ב מביא הרצאותיו,

 בבתי- המתרחש מן רבות דוגמות
 כדי תוך אחרות, ארצות של נכחרים
 שלנו. הכנסת על ביקורת מתיחת

מאנג דוגמ,י, מ.יא הוא השאר בין
 ירשנו ממנה ארץ אותה — ליה

ומינהלית. משפטית מסורת
ה את להשוות לכן, הראוי, מן
האנג בית־ד,נבחרים אל שלנו כנסת

ב שלו, הזוהר מתקופות באחת לי
 די־ המאה ובתחילת 16ה־ המאה סוף

 זר. היה תקופה שבאותה מסתבר .17
מ באנגליה, להיבחר עונש בבחינת

 רק קשורה היתר. שהבחירה שום
 ונסיעות זמן כסף, כמו חובות, בעול

מפרכות.
 על מספרת למשל, בואן, קתרין

 שברחו מאוכספורדשייר, אבירים שני
 היב־ על להם שנודע אחרי מאנגליה

כמו מזכירה, היא לפרלמנט. חרם
שו אישים הבטיחו בהם מיקרים כן,
 מיוחדות, בתעודות עצמם את נים
 בפרלמנט לשבת ייאלצו שלא כדי

ועד. לעולם
הפרל של העבודה שיטת על גם
 בואן מספרת תקופה באותה מנט

 השלישית הקריאה אחרי בספרה.
 באמצעות בעל־פה. מצביעים היו

 ו״נגד״. ״בעד״ של במקהלה, צעקות
ל הספיקר באוזני ספק היד, כאשר
 השוללים היו הרוב, נוטה מי טובת

 היו המחייבים ואילו לשבת, נשארים
 ואז למסדרונות, האולם מן יוצאים

 שהאולם מכיוון אולם סופרים. היו
 הנבחרים, כל את מלהכיל צר היה
 כאלה היו חשובים שבעניינים הרי

 נשארים היו למקומותיהם, שמחשש
הצ על לשלילה הצביעו וכך לשבת,

 יצטרכו שלא כדי רק מסויימת, עה
האולם. מן לצאת
 בכנף אוחזים שהיו נבחרים היו
יצ הוא שגם כדי שכנם, של בנדם

מש שהיו כאלה והיו לשלילה, ביע
 מקום לתפוס כדי שחר, עם כימים
נמ המוקדמת השעה למרות בבית.

ומת יושבים רבים חברים כבר צאו
שונות. בבעיות שם דיינים
 או ישיבות חדרי ועל מזנון על
ל מה בכלל היד■ לא מנוחה חדרי
ברמיזא. לחכימא ודי דבר.

 פרנקפורט־ גדלדפיין, יצחק
המערבית גרמניה ע״נ״מיין,

 והסביבה, חיפה תושבי מאלפי אחד אני
 במשך הים בחוף וספורט מטיולים הנהנים

 הנאה התקלקלה הרב לצערי השנה. ימות כל
ממנו. ודרומה הכרמל בחוף לאחרונה, זו

 לעבור עליך הפתוח, לחוף להגיע בבדי
 רשת גדר על־יד קילומטר, של באורך דרך

 מחנו־,־ריכוז המזכירים תיל חוטי עם חלודה
 פתוחה ביוב לתעלת מגיעים אחר־כך עזוב.
הכביבה. כל את מזהמים ביוב ונחלי

חברה שנים מספר בחיפה קיימת כידוע,

כראל

ה העולם4 1539 הז


