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 או אישור ולדרוש להרפות לא מישהו,
המת במקום •ולפרסם הנפגע, מן הכחשה

 הנפגע. תשובת את או התוצאות את אים
 רבות דיבר בארי ידידיה חבר־הכנסת

 המיש־ לפני העומד החשוד של ההיבט על ,
לג היכול המעבר, בתקופת מצבו ועל פט

 שמו יפורסם אם בל-יתוקן נזק לו רום
עלו שלא דברים שני על חף־מפשע. והוא

 כדי למקלטים מרותקים כשהמאזינים אז,
מת במיגרשים, דברים יפלו כיצד לשמוע
 סאדים־ בצורה רשות־השידור בהם עללים

 שידורי־ישראל בחרו זו בשעה דווקא טית.
לחד הצמוד הספרותי המוסף את לשדר

 מה לדעת במקום וכך, ארבע. השעה שות
 חובבי־הספורט נאלצים במיגרשים, נעשה

בנושאי לבירבורים כורחם בעל להאזין
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אולגה גבעת איוב, למשפחת סיוע
 מגיב- מישפחת.זעפרן ילדי על המזעזעת הכתבה את קראנו

 החלטנו עמוקות. ממנה והתרשמנו )2045 הזה (העולם עת־אולגה
 עליהם המוטל את עושים אינם בדבר הנוגעים המוסדות שאם

 אותה למען אנחנו נפעל זה מוכת־גורל למישפחה לסייע כדי
מגיבעת-אולגה. מישפחה

תרו איסוף למטרת חשבון-בנק לפתוח מציעים אנו אי-לכך
 בזה תורמים מצידנו אנו זעפרן. למישפחת לסייע על־מנת מות,

למיבצע. ל״י 500 של סד
כ־רוטניק, (משה) מופה

תל־אביב כנימין, דני
 רחוב דיסקונט, בבנק נפתח זעפרן, למישפחת לסיוע מייוחד חשבון •
.148442 הוא ומיספרו ת״א, 124 דיזנגוף

 אח. לשלוח יכולים זעפרן, למישפחת לסייע כדי לתרום המבקשים .קוראים
תל־אביב. ,136 ת.ד. הזה, העולם מערכת באמצעות או הנ״ל, לחשבון תרומותיהם

לע רוצה הייתי לנושא, והקשורים בדיון,
 חברי־הכנסת ועל העיתונאי על :כאן מוד

למעמדם. והסמוכים
 חבר־ של החסינים לבני־מעמדו אשר
 על־סמו אותו, שואל אני בארי הכנסת
 חשוד של שמו פירסום לאיסור החוק הצעת
 לפני הביניים בתקופת או המעצר, לפני

 בתור מרגיש אתה היית כיצד המישפט:
מפר היה פלוני עיתון כאשר חבר־כנסת,

 חוקרת שהמישטרה האומרת ידיעה סם
 העו־ עם קישריהם על חברי־כנסת שלושה

 הבית ,חברי 120 כל (ולמעשה לם־התחתון
הז האם חשודים)? של תו עליהם יודבק

 על־ידי וחשדנות רכילות של אווירה מנת
 טוהר על פני־שמירה על עדיפה — חוק

_____ _ _____במדינה? המידות
 קינן,"בסוף עמום העיתונאי של לדבריו

להו לי יורשה חופש־העיתונות, על הדיון
 הכנסת חברי חסינות חוק שכאשר סיף

 מיסגרת כל עם יחד השלמות כליל יהיה
 ניתן מובטח, יהיה וחופש-הפרט החוקה,

 או עקב לעיתונאי גם אותו להציע יהיה
 ״כאשר האימרה: כדיברי תפקידו, במילוי

*,אותו. נחצה לגשר, נגיע
ונות־גן פדן, ש.

רדיופוני פאדיזם
 התעללות נגד חוק יש אם יודע לא אני

 כזה, חוק אין אם אבל באזרחיה. המדינה
 רשות־ נגד ולהפעילו אותו לחוקק צריך

 מדי־שבת מעוללת שהיא מה על השידור,
 ו־ שירים התוכנית מאזיני אלפי למאות

.שערים.
ממיגרשי־ ישירות המדווחת התוכנית,

הל הליגה מישחקי נערכיבו שם הכדורגל,
 התוכניות אחת הדיעות לכל היא אומית,

 מהווה היא בישראל. ביותר הפופולאריות
 לכתת צריך שאינו לאזרח, מועיל שירות גם
ול המוזנחים למיגרשי־הכדורגל רגליו את

 העלולים ברברים בחברת במישחקים חזות
 הפלאסטיים התיאורים בשל חייו. את לסכן

 רבבות יכולים מהמיגרשים, השדרנים של
במכוניו לטייל או בבתיהם לנוח אזרחים

 של ועדכני ישיר מדיווח. וליהנות תיהם
במיגרשים. המתחולל
 המישחקים, סיוט לקראת עולה המתח
ו־ אחרי־הצהריים. ארבע השעה בסביבות

 בתוך דווקא לשלבם בחר שמישהו סיפרות,
המות ברגעים ושערים שירים התוכנית

ביותר. חים
מו בשידור יש תועלת איזו יודע איני

 שחובבי ברור שכן דווקא, זו בשעה זה סף
 זו, בשעה לרדיו מאזינים אינם הסיפרות
הכדור לשידורי מוקדשת שהיא ביודעם

 ישירה התעללות זוהי פנים, כל על גל.
 עצביהם. את המורטת באוהדי־הכדורגל,

ב במיגרשים הנעשה אחר לעקוב במקום
 מנסה המישחקים, של האחרונים רגעים
 דווקא תרבות להם להקנות השידור רשות

אלה. בדקות
 המוסף את לשדר הרעיון את שהגה למי

 ■רד פרס מגיע זו, בשעה דווקא הסיפרותי
וחוסר־ההתחשבות. טימטום

רחובות בזיזרחי, יהודה

מוטעה רושם
 במדור ),2038 הזוז (העולם בגיליונכם

 ראש כי ידיעה הופיעה והליחה״, ״אתה
 להט, (״צ׳יצ״׳) שלמה תל־אביב, .עיריית
 למידרשה תל-אביב עיריית מכספי הקציב

ול בן־אליעזר אריה שם על הלאומית
 היה עלול הידיעה ניסוח ז׳בוטינסקי. מכון

 עלה מאז כי המוטעה הרושם את ליצור
 הוא תל-אביב, בעיריית לשילטון צ׳יצ'
העירו משלם־המיסים בכספי לממן החל

הליכוד. מיפעלי את ני
 העיר ראשי זו. מעין לקביעה שחר אין

 הקצבות הם גם אישרו לצ׳יצ׳, שקדמו
ש כשם תנועת־החרות, של למיפעלים

 ל- יותר וגדולות דומות הקצבות אישרו
 הסתדרו־ תנועות של תרבותיים מיפעלים

ההק השוואת אחרות. ומפלגתיות תיות
 ל־ ההקצבה מול דבוטינסקי למכון צבה

 שהעירייה מה גם להציג מבלי אק״ינז,
 המערך, בחסות שהם למוסדות מקציבה

זולה. דמגוגיה אלא אינה
תל-אביב סינדרסקי, פרץ

״צמרת" ספריות אץ
האח בשבועות הזה. להעלום הכבוד כל
 גי־ ופחות גילויים יותר בעיתון יש רונים

 השתפר. הרכילות מדור אפילו לוי-עריות.
 ספריות על לנו לדווח סוף־סוף חדלה רחל

 סיפורים במדורה מופיעים ושוב ״צמרת״,
 זו שמדור רק חבל ידועים. אנשים על

המת לדעתי, מתכונתו. את שינה הארץ
מוצלחת. יותר היתד. הקודמת כונת

תל-אביב הראל, יעקוב

״מאדלפורו" של הקאובוי
 (בתוך הישראלית״ ״החווייה ברשימתו

 דן התייחס )2044 הזה העולם נייר של נמר
 שב־ וטען גולה, שלי לספו־-השירים עומר

 השפעת משתקפת הספר משירי שניים
להו כד עמיחי. יהודה של שרב שריי

 משני שורות עומר עימת טענתו את כיח
 משירי שורות מול המותקפים, השירים

כאן. להתייחס ברצוני זה ולעימות שרב,
)8 בעמוד (המשך

 אמיתי! פלא אב!.
ד,  שיש היחידה היא קריסטל//ג

זמן. וקוצב מסתובב כביסה תוף בה
כיוונים. לשני הכביסה-מסחובב תוף *
 בביסה לך הכביסה־מבטיח תוף *

ונקיה. יסודית
הכבסים. נגל היטב הכביסה־שומר *תוף

בי,: טל// קריס
 כביסה קילו 2 - במהירות מכבסת *

דקות. 10 ד1נ 4 תוך
 ליטר 13 דק צורכת ־ ביותר חסכונית *

 חשמל אחת מאמרה ופחות מים
כביסה! קילו 2 של לכמות

1#ס״ 44*42*51 מידותיה ־ וניידת קטנה *
את לראות היום עוד בואי

י,0קרי של הפלא נ / ל/ המובחרות. החשמל בחנויות ט

/ ל נ / / ל ט ס ח ק
1. ■ד• וגל קריסטל עבור חיוצרת 1 1 1/101/0

ת ה תבונ ס ה הכבי טנ ק ה ה ש עו גדולות ה

541 שופ - [יירק■
את, הגדולה בעיר סוף, כל סוף ם יש הז קו ואינ שקט מ

ת הלילה ציפורי שרק על-אמת, טימי הבו או עליו. יודעות ה

ם, מקו ח ה  הוא בוקר, לפנות שתיים עד בלילה 9מ- הפתו
ריים מקו ה ת קדרות של יופי כולל התפריט שבעיר. מ  חלביו

ם לפי הטבע טהרת על ם מתכוני ריי ם. ובלעדיים מקו מקו  ל
 אגוזים, פירות, עם בחלב מוזלי קדרת :למשל לקבל, תוכל

 שקדים עם בשמנת רוקפור קדרת :או וצימוקים, שקדים
ם; תי ת עם — זאת וכל וזי מניו ח ת ל או מ ה  דבש, או פלפל ו

ת הקדרה. סוג לפי ספ תו קני מבחר וב שקה קנ קן — מ קנ  מ
קן ועד יסמין תה קן או קנמון שוקו קנ יין. קנ

שאלו: ואם ם איפה ״אז ת קו מ ד ה ה ! ,הז  אני אז או
ם — לכם אומר קו מ ם הזה הנפלא ל אי ר  ״שופ ״מילק קו
שים הבעלים דברי ולפי ,54 /!2 גבירול באבן נמצא והוא  החד

ם ייפתח קו מ תיו שתי על — ה מו  (בקרוב בבוקר גם — קו
ם לכל מאד!) ת  יפסידו שלא מוקדם, לישון שהולכים או

ס ! וחלילה ח ! !

2046-7 הזה הסולם




