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 שערוריית
הטלפון מדריך
 אותם ולמכור ספרי־הטלפון כל את ״לאסוף

נייר!״ כפסולת
מגדלת!״ זכוכית ספר־טלפונים לכל ״לצרף

 שהעלו משטפון־ההצעות קטן חלק רק זהו
 לעיתונות, במכתביהם נזעמים מנויי־טלפון

החדש. הטלפון מדריך את לידם כשקיבלו
 העולם אשר ספר־הטלפונים, שערוריית

 שהספר שעה עוד לראשונה חשף י)547( הזה
כ למשרד־הדואר באה לא בהדפסה, היה

 המדריך, בהכנת שעסקו אנשי־הדואר הפתעה:
 ולזעם תגובות של לגל יגרום הוא כי ידעו

 טעויות 150/0כ־ בו שנתגלו בגלל — ציבורי
הזעירות.* אותיות־הדפוס ובגלל במספרים

 על־מנת ברירה: להם היתר. שלא אלא
 היה מעודכן, טלפונים ספר לאור להוציא

 כרטיסיה להכין כדי ממושכת, בעבודה צורך
 הדואר רצה אילו המינויים. כל של ממוכנת
 לפי הישנה, בשיטה הספר את להדפיס

 גוזל הדבר היה החדשות, כרטיסיות־המינויים
התקציב. את מעלה היה — ובעיקר רב. זמן

 לצלם אנשי־הדואר העדיפו זאת, תחת
 — המנויים של האיי־בי־אם כרטיסיות את
כתיבה. מכונת של אותיות בספר הופיעו וכך

 הפשוט הפיתרון זהב!'׳ ״מיכרה
 השתמשו בו הפתרון הוא זו לבעייה ביותר

 של לאור ההוצאה המפותחות: המדינות בכל
 לחברה בקבלנות, נימסרת ספר־הטלפונים

 על* מוחזרת החברה של והשקעתה פרטית,
בספר. המתפרסמות המודעות ידי

 הציעו אחדות שנים לפני שכבר למרות
 על לקבל למשרד־הדואר חברות כמה

 כל את הדואר דחה כזה, ספר הוצאת עצמן
 להעביר ״חששו המשרד מנהלי ההצעות.

 השתעשעו זהב,״ מיכרה פרטיות לידיים
זאת. לעשות מסוגלים יהיו שהם ברעיון

 משרד־הדואר הנהלת החליטה לאחרונה רק
 מיכרז מספר שבועות לפני פירסמה להיכנע,
המינויים. מקצועות לפי מסוזג מדריך להדפסת

 הפתעה הדואר להנהלת ציפתה כאן גם
 הסתבר המיכרז, פורסם כאשר לא־נעימה:

 שמשרד־ לאלה כל־כך קורצים אינם שתנאיו
 מלבד כי בנושא. לעניינם ניסה הדואר
 דרש למנויים, חינם מדריך־הטלפון חלוקת

 המוציאים־ ברווחי להשתתף גם משרד־הדואר
אחוז. 25 של בשעור לאור

ול המעוניינים, מרבית נסוגו מכך כתוצאה
 חברות! רק למיכרז הצעות הגישו מעשה

 היו לא משרד־הדואר שאנשי פרטיות,
בהם. מעוניינים
 להינעל, צריך היה המיכרז כאשר השבוע,

 חסר־תקדים: צעד על הנהלת־הדואר הודיעה
 האריכה המיכרז, נעילת מועד את ביטלה היא

 מקווים אז, עד אולי נוסף. ימים בחודש אותו
ממלכ גורמים לשכנע יצליחו הדואר, אנש־
 לא כדי במיכרז להשתתף צבוריים או תיים

פרטיות. לידיים המדריך הוצאת את למסור
 לרכוש הטלפון מנויי יכולים ובינתיים

 תקופה בה ולהשתמש מגדלת, זכוכית
 לידיהם יקבלו הבאה בשנה גם ארוכה:

לקריאה. ניתן שאינו מדריך־טלפון

דרכי-אדם
ה דין־מורה ט מ דל

 או קלאסי. אהבה־וקינאה סיפור זהו
קלאסי. כימעט
 וחסון, צעיר גבר נפשות. בשלוש עוסק הוא

 — בעולם העתיק השני במיקצוע העוסק
 שאהבה צעירה נערה העבירה. לדבר סרסור

 לצאת מוכנה שהיתר, עד כל־כך, הבחור את
אחת. בחורה ועוד עבורו. לזנות,

 בשלווה יחדיו, להם חיו והסרסור היצאנית
 גם היא אליו. שלה אהבתה — ובאהבה

 היתד, רווחיה, כל את ערב־ערב, לו, מסרה
אין־סוף. עד שלה לגבר מסורה

 הנערה שהופיעה עד לאילת. פיתוי
 נערה לאותה החוגים. אותם יוצאת השנייה,

 את לפתות ניסתה כן על משונות. נטיות יש
שונה. מסוג עבירה לדבר היצאנית
 לפזול החלה כשהיצאנית התכעס, הגבר

 כששמע יותר, ועוד הלסבית. ידידתה לעבר
 לאילת איתה לנסוע לחברתו מציעה שזו

אותו. שתנטוש בתנאי — כהלכה ולבלות
)26 בעמוד (המשך

 פעז בספר. היחידי הליקוי זה אין *
 המנויים שמות הגיוני: הסבר לו שאין אחר,

 הדרושים עמוד, בכל והאחרון הראשון
 בצד מודפסים אינם המבוקש, השם למציאת
דווקא. הפנימי בצד אלא העמוד, של החיצוני

1592 חדה העולם


