
 רגו: אוגרים
משוגעים!״ ״אתם

. אין כסף, לכם אין מגגנון, לכם אין . . ם כ ל
 שמקבלות הכשף עם מפא״י, של הבוסים עם להתמודד מעזים אתם איך

ם הליבראלים ועד מגח״ל מפ״ם, ועד ממע״י — המפלגות כל  ז העצמאיי
ק ובמנהלי הפועל בפלוגות להתגרות מעזים אתם איך ז הפועלים בנ

★
!נכון זה

בדואר. מכתבים למישלוח אפילו — כסף לנו אין
 שלנו. הבחירות במטה טלפונים להתקין לירות 1500 לנו אין

 אחת. לפקידה אפילו שכר לשלם יכולים איננו
המתועב. המפלגות מס מכספי הקצבה מקבלים איננו

★

!בוודאי — עקשנים אוליי, — חצופים משוגעים. לא אנחנו אבל

 אפשר הבוסים, שילסון את לשבור אפשר :אחד דבר להוכיח מתסזנים אנו
 במימשד. ולמרוד להעז אפשר המנגנון, נגד -להתקומם
 עליך. לסמוך אפשר — והעיקר

הנמלים. ופועל הפקיד, הדודר, המהנדס, הפועל, עליך
 שמוכרחים תחושתך על ד,בריא, הגיונו על שלך, הצדק חוש על לסמוך אפשר
. הבוסים. של הקשה היד השחיתות, הריקבון, נגד משהו לעשות

 זיופים ולמנוע בבחירות המידות טוהר. על לשמור שתתנדב עליך לסמוך אפשר
בקלפיות.
 הבחירות במטה אפורה בעבודה החל — עזרתך את שתציע עליך לסמוך אפשר

הסברה. במסע ובלה
 ההוצאות למימון ;הלירות עשר או ;הלירה את שתתרום עליך לסמוך אפשר
מהוצאתן. מנוס שאין הצנועות

★

תה את לשנות רוצה שאתה משוכנעים אנו כי  ההסתדרות. של דמו
ת רוצה שאתה ה ולא — העובד של זכויותיו על שתגן בהסתדרו  תהי

מעבידה. בעצמה
ת רו ד ת ס  בצויי־ .ולא — המיקצועיים באיגודים כוחה שעיקר — ה

בממשלה. שר איזשהו של הריתוק
ת רו תד ס  מה ממיסיהם החי למנגנון העובדים נציגי יאמרו בה — ה

ההיפך. ולא — לעשות עליו
ת רו תד ס  הלירות מיליוני על ומבוקר גלוי ממלכתי פיקוח יש בה — ה

הפנסיה. קרנות של
ת רו תד ס  פרדסים וקניית במכירת עיסקות לעשות ייתכן לא בה — ה

מושחתים. עסקנים של לטובתם
ת רו תד ס  בביצוע אשם יימצא לא שלה הפועלים בנק שמנהל — ה

מלוכלכות. עיסקות
ת רו תד ס  טישטוש. ועדת ולא — ביקורת ועדת תהיה בה — ה
ת רו ד ת ס  הצורך את למנוע כדי העובדים זכויות על להגן שתדע — ה

ת ולא — בשביתות רו תד ס שביתות. שתשבור ה
ת רו ד ת ס  למשפחותיהם רפואי טיפול בהפסקת לאיים תובל שלא — ה

 חלק תהיה שקופת־חולים מפני — מתמרדים חברים של
ממלכתי. בריאות מביטוח

כמונו: דורש שאתה מפני — בקיצור

!לעובדים ההסתדרות את החזירו
הצבע — הבחירות יום בבוא כן, על ש

חדש כוח — הזה העולם
 ברחוב או ,8 גליקסון ברחוב הבחירות, מטה אל פנה אנא כן, ולפני

/  כל שיאפשר הראשון הצעד את לעשות כדי בתל־אביב, 12 קרליבך /
 אם לבחירות. רשימתנו הגשת על הממליצים רשימת על חתום זאת:
 כתובתך את לנו הודע לתל־אביב, מחוץ גר שאתה מפני לבוא, יכול אינך

אליך. יבוא המתנדבים ואחד ,30134 טלפונית

 איתנו מתקשר כבר אתה ואם
— שיגעון קוראים לזה אם

עליך. סומכים אנו אחרת. עזרה הצע

משוגע! אחה גס חיה

 השבועית, ישיבת־המערכת במרכז העומדת הקבועה, השאלה
השביע? ממנו להתעלם שאי־אפשר הנושא יהיה מה היא:

 התשובה היתר. הזאת, השאלה את השבוע עצמנו את שאלנו כאשר
 הגליון הרכב תוכנן לכך בהתאם הירח. על הנחיתה מאליה: מובנת

השוטף.
 לדעת צריך אשר האיש של קולו נשמע ישיבה, באותה עוד אבל
 של הצבאי הכתב גם שהוא תבור, אלי המערכת ראש כאלה: דברים
 תפסלו ״אל הירח: על להחלטה אזהרה הוסיף הוא הזה. העולם
לו עם יתחרו חמורים ביטחוניים שעניינים אפשרות, מראש ״11 אפו .

 בוודאות לקבוע היה ניתן הירח על הנחיתה שלגבי בעוד אולם
 חומר ולאיסוף מחו״ל חומר לאספקת מראש ולדאוג ומתי, יקרה מד,

 הרבה הקרובה הצבאית בחזית התפתחויות לגבי כן לא ארכיוני,
 כמוסכם, הגליון בתיכנון להמשיך הוחלט כן על הירח. מן יותר
צב התפתחות לכל ומתאים נרחב כיסוי של אפשרות השארת תוך
צפוייה. אית

 מרכז־הכובד: את עיקריים נושאים שני זה בגליון תופסים כן על
 הראשון הנושא בהכנת הצבאיות. והפעולות הירח, על הנחיתה

 השני בנושא הטיפול את הדרי: עוזי של בראשותו צתת טיפל
תבור. אלי ריכז

בחלדת חלליש
 הדרי עוזי העלה הירח, על הארכיוני החומר ריכוז כדי תוך
 מלפני הזה העולם גיליון' יזהו ישראלי. ודוזקא — מעניין מיסמך

 שעל שנים. ווחצי 16
ה צילום מופיע שערו
הש צולם כאילו נראה
הירח. פני על בוע,

ח משני מורכב השער
 שלוי של צילום לקים:

 פני על אנשי־חלל שה
 .חללית של וציור .הירח,
 הצילום למוום. נוסקת
 דמיוני סרט מתוך נלקח

 ציור ואילו הירח, על
 כיום דוש, בידי הו־קע

מע של הקאריקטוריסט
 מערכת צייר ואז ריב,

הזח. העולם- י
 עצמו !לגיליון בתוך
שלו בת כתבה פירסמנו

 נאמר: בה עמודים, שה
 טיסה שנה, 50 ״תוך

 הנבואה לירח.״ ראשונה
 אם —לחלוטין התאמתה

 ב־ הקדימה המציאות כי
 הדמיון. את שנים 34

 מבוססת היתד, הכתבה
 ורנר של פירסומיו על

 מדען־ד,טילים פון־בראון,
 לאר־ שהועבר הגרמני

 בראון פון שכתב הספר הנאצית. גרמניה של כניעתה עם צות״הברית
 ציורים כלל והוא מדע־דמיוני, של ליצירה אז נחשב זה נושא על
 אלה, ציורים בין הדמיון לירח. הראשון האדם את שיסיסו הכלים של

 11 אפולו אנשי את שהטיסה החללית לבין הזה, בהעולם שהועתקו
מדהים. — לירח ן

 בספרי־מדע: בעיתונים, ברדיו, משתמשים בה חללית, המילה אגב
 (העולם גיליון באותו הזה. העולם של הלשונית בסדנה נוצרה היא
הבאה: הטבלה את גם צירפנו )792 הזה

 המת״ את הזה העולם מציע החלל, כיבוש על הדיו! קידום לשם
ש הבאים חים  בחלל. הפועל איש — חלליש העברית: בשפה לשימו

 ל־ שדה־המראה — תחלל בחלל. לתנועה כלי־תובלה — חללית
 נופו, על להגן הבא לחלליש. המיוחד הלבוש — חללבוש חלליות.

 מלאכותי, כוכב־לכת — חלל בסים הלחץ. את ולווסת בחמצן להזינו
 ישמש כדור־הארץ, בקירבת הריק, בחלל בני־יאדם על־ידי שיוקם

לירח. לטיסה בסיס
 נקראה (שאז חללית רק בינתיים, התקבלה, האלה ההצעות מכל

 מקווה אני מאנגלית). מילולית המתורגם ספינת־חלל, המסורבל בשם
 וחלליות חללישים כאשר יום־יום, של שמות יהפכו המילים שיתר
 בסים על ולא חלל בסיס על ידברו ובישראל שיגרתית, תופעה יהיו

חבלנים.

792 הזה״ ״העולם שער
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ס של הטלפון מטפרי & ו ע  ה1ה ה
 המערכת. של הטלפון מספרי יוחלפו 30.7.69 מיום החל

.260134 יהיה קווים) (שלושה החדש המספר

1664 הזה העולם


