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 ׳260134 סלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והפינהלה: המערכת
 שהם משה בית־דפוס • עולמפרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 • בע״מ כספי צינקוגרפיה גלופות: • 6 פץ רח׳ תל־אביב, בע״מ,
בע״ם. הזה העולם המוציא־לאור: • אבנרי אורי הראשי: העורך

 הזה העולם גליון הופעת אחרי בלבד יומיים זה היה דודאי. עמנואל
 מהעבר קאזאקוב. יאשר, תעלומת על דודאי של כתבתו ובו ,1701
 עוד לפאשיזם! קץ נשים ״אנו אלמוני: קול נשמע הקו של השני
החשבון!״ את איתך נגמור
 אותה בעקבות עמנואל שקיבל היחידי הטלפוני האיום זה היה לא

 כאלה. איומים שקיבל היחידי הכתב היה לא גם ועמנואל כתבה,
 בתל־אביב הכנופיות מלחמת על הכתבה פירסום אחרי שבוע, כעבור

בנו טלפוניים איומים המערכת למשרדי הגיעו ),1702 הזה (העולם
המערכת!״ כל את נפוצץ אנחנו הצוואות! את ״תכתבו סח:

 זו שרשימה פסיכופאתים הטרו לא מעולם חדשה. תופעה זו אין
 הטלפון את להרים אותם עוררה הזה בהעולם שפורסמה אחרת או

י איומים היו שבעבר בעוד אולם חלחלה. מעורר איום בו ולהשמיע
 הגוברת האלימות ביומו. יום של מעשה הם כיום הרי נדירים, אלה'

לחו גם פשטה האלימים, הפשעים בעליית ביטוי המוצאת בישראל,
התחתון. העולם חוגי עם דווקא קשורים שאינם גים

 בעיתונים עיתונאים גם זו. בתופעה הנתקלים היחידים אנו אין
 הטלפוניים האיומים בכמות מדאיגה עליה על לספר יודעים אחרים

 הח״ב על הטלפוני האיום דבר גם פורסם מזמן לא מקבלים. שהם
לצרכנות. המועצה יושב־ראש אלוני, שולמית לשעבר

 הייני עוד בעבר ברצינות. אלה לאיומים להתייחם מזמן חדלנו
 זאת לעשות צריכים היינו אם כזה. איום כל על למשטרה מודיעים

 מאידך, בתלונותינו. יומי טיפול למשטרה מעניק הדבר היה היום, גם
.להג אלמוניים מא־ימים מאותם מאחד שימנעו האמצעים בכל נקטנו

איומו. את שים
 של מעבודתו וחלק הזאת הארץ מנוף לחלק כיום הפכה האלימות

 הדיוזח בתחום עוד להישאר צריכה שאינה תופעה זוהי העיתונאי.
הישראלית. החברה דמות את שישנה לנגע להפוך עלולה היא בלבד.

עצמך את זהה *
ו נ ח נ א ם ״ עי ס  הכותרת היתר, זאת — נוסעים!״ אנחנו ! נו

 במכו־ הנוסעים צוהלים, ילדים של זו לתמונה מתחת שפורסמה
ביפו. השעשועים במרכז נית־שעשועים

 ,651 הזה העולם בגליון שנה, 20 לפני בדיוק פורסמה התמונה
 המערכת בבעלות הראשון הגליון ,1950 באפריל 13ב־ שהופיע

 העולם של נוספים גליונות 1050 לאור יצאו בינתיים הנוכחית.
 מניו־ קרניי המהנדס על־ידי שנבנה היפואי, השעשועים מרכז הזה.
 אבל חיים. שבק היפואי, כלונה־פארק הימים ברבות ונודע יורק

בארץ. מקום באיזה חיים ודאי בפתיחה, נהנו שכה הילדים
היו הם בתמונה. המופיעים והילדה הילד הם מי יודעים אנו אין

651 מגליון התמונה
 גם לגבינו אלמוניים שהם כשם פורסמה, התמונה כאשר אלמוניים

.23 בני הם כיום שלוש. בני היו הם אז עתה.
 השנים בעשרים בגורלם עלה מה הם, מי לדעת עתה רוצים היינו
 מישהו או בעצמם, הם אם עכשיו? עושים הם מה מאז, שחלפו

 על לכתוב מתבקש הוא אותם, יזהה מכריהם או משפחותיהם מבני
לו. הידועים הפרטים כל את ולמסור למערכת כך

נבקש שנה,

 למע־ שנה 20 מלאת לציון בעיתון, חדש מדור פותחים אנו כך
 אלמוני של תמונה נפרסם שבוע מדי הזה. העולם של החדשה רכת

 20 לפני הזה העולם דפי על שהופיעו אלמונים, או
 בתמונות עצמם את לזהות מהם
מרו פרטים להוסיף ואף אלה׳
האפשר. ככל בים

 את לזהות שיצליחו אלה בין
ה בסוף תוגרל בתמונות עצמם
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