
 שכח 25 לפני השבוע אור שראה הזה״, ״העולם גיליון
 בעיריית הנעשה של השחיתות גילויי בסיירת המשיר בדיוק,
 בתב בע״מ״. שחיתות :״חיפה :הכותרת תחת והפעם חיפה,

 ״חמש כרשימה הביא נאדל, ברוד המערבת, ישל התחקירים
 השחיתויות קרחון של קצהו קצה את לראש־העיר״ קרניים

 מיכתב הביא ״הנדון״ מדור חיפה. עיריית שבבית והגנגסטריזם
 אל־ עבד גמאל ״ביקבשי אל העורף של מטעמו מופנה שהיה
 תחת מצריים״, קאהיר, עכסייה, מחנה הקצינים, שיבון נאצר,

 פוטנציאל תיאור את העורף הביא בהחלט!״ ״אישי הכותרת
 פירוט תוף מצריים, ולבין ישראל כין לשלום והמניעים הפיכות

 העורף סיים רשימתו את ולמילחמה. לפירוד המסייעים הגורמים
 עמו. לגדולת זו נעלה מזכרת הפירמידות, אל ״הבט :כמילים
 הזר היה ותמיד כשדה־הקרב, אבותינו ניפגשו רבות כה פעמים
 בסיפרי־ההיסטוריה שיסמל האיש אתה תהיה לא מדוע הנהנה.

״הגדול המיפנה את !

 כתבי שהביאו המצולמת הכתבה שם היה המורד״ ״בעיקכות
 סיירים ירדו שבמהלכו הנועז המיכצע את שתיארו תוף השבועון,

 תמונה המציירות תגליות ומצאו האימים״ ״מערת אל ואנשי־מדע
 את ליווה הבידור מדור בר־כובכא. מרד ימי אחרית על חדשה
 אליפות תיאור את הביא הספורט ומדור סץ, עדנה החיוך׳ ״מלכת
 אריק האתלט היה מהקופצים אהד כאשר לגובה, כקפיצה הנוער

תצלום). :(ראה איינשטיין
חיפה. עיריית ראש חושי, אבא :הגיליון בשער

א יהודה ל 5(19 הזה״ ״העולםכלכלת * הזה־ז כנגד..העולם חושי אבא בשם מו
25.5.1955 תאריך:

מכחכיםכבגין עצמו על שהכריז האיששל הבחירות

 אנשי־הוזיל הדוכסים נהגו הביניים בימי
תפקי משוררי-חצר. בסירותיהם להחזיק

 ושתו אכלו הם פשוט: היה אלה של דם
 ותיארו בטירה גרו הדוכס, חשבון על

 רחמנותו, גדולתו, את לוהטים בשירים
הדוכס. של וחוכמתו יושרו אומץ־לבו,

 אין משורר־חצר. איננו בורלא יהודה
 אבא של חשבונו על ושלום חס חי הוא

 הר־ על דירה ממנו קיבל רק הוא חושי.
 ושתי הול חדרים, שלושה בעלת הכרמל,

 לכל שכר־דירה, תשלום ללא מירפסות,
 בוודאי הן הפוליטיות דעותיו החיים.
 כלל לו מפריעות שאינן למרות כנות,
 לסחורתו יותר נרחב שוק למצוא וכלל

 רק הפתוחים וברדיו בעיתונים הספרותית
לסופרים־מטעם.

חוששים, אנו אין דרך־אגב. זה כל אולם
 הנ״ל העובדות בין קשר שיש ושלום, חס

יהו של האחרונה הספרותית יצירתו ובין
 עמודי מעל השבוע שפורסמה בורלא, דה

 התפעלות מרוב בורלא מגמגם אם דבר.
 משמיץ הוא אם חושי, אבא על בכתבו

 ישר הלקוחות במילים הזה העולם את
 מדוע — נער־רחוב־ספרותי של המילון מן

 שכר־ על תשלום מעין שזהו שנאמין
? לדירה־ללא־שכר דירה

 היה מצב באותו אחר שסופר ייתכן
לב פחחון־פה לתת לא כדי יותר, נזהר
 מברר, היה גם אחר שסופר ייתכן ריות.

 נרעש הנה כי מדבר. הוא מה על תחילה,
 העולם נימות על המסכן בורלא ונרגש

 תמונה חושי על מאמרו ליד ששם הזה,
בורלא: מילל מסויימת.

 ראש־ :צילום הובא מאמר אותו ״ליד
 ופגיון במארב, בעומד חושי אבא העיר
 ולמה ? זה שלצילוס עניינו מה בידו.
 — הזה הצילום הרי : המאמר בשער הובא

 הוא הרי הוא, קודש — ידועה במידה
 שלנו הגדול המאבק מימי ההגנה, מימי

 חושי אבא של בעמוד ועתידנו, חיינו על
 אימות בפני בחיפה ההגנה מראשי כאחד

מוות.״ וסכנות
 טעות טועה אתה משורר־החצר, ידידי

 הגדול המאבק מימי אינו הצילום מרה.
 ועתידנו. חיינו על חושי אבא ושל שלך
 של תיק רק אלא פגיון, שום גם בו אין

 על-ידי שצולם תצלום פשוט זהו ניירות.
חי בשעת שנים שלוש לפני הזה העולם

 עיריית ראש על הראשונה הכתבה בור
ב להתבונן למערכת מוזמן אתה חיפה.
נגטיב.

 חשו אשר מרבים אחד רק הוא בורלא
 (וחוב- אהבתם ושרקע ראש־עירם להגנת
 מתפרסמות ימים כמה קזה מפוקפק. מתם)

 לידות מאות של שונים'מודעות בעיתונים
 אחיד בנוסח הפועלים) (מכספי אחת כל

שחי אין כי ומצאו חקרו אלה כל כמעט•
למס זקוקים הם ואין חיפה בעיריית תות

 חושי אבא שאפילו מבקר-המדינה, קנות
לו. לקרוא נאלץ היה עצמו

היסו לטענה חותר אישור הכל: בסך
 בחיפה כי הזה, העולם גילויי של דית

אי דיקטאטורה אלא עיריה, לא שולטת
המלך״. אנשי ״כל בנוסח שית
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הנשיא
טקסי□ אהב שלא האיש

 כתב- איגרת הוחזרה המדינה קום עם
 בצ׳כוסלובקיה, ישראל ציר של ההאמנה

 למישרד- כיום) (אבריאל איבראל אהוד
האי נוסח :הסיבה הצעיר. הישראלי החוץ
 להקל כדי המקובל. לנוסח התאים לא גרת
 שלחו בתל-אביב, למיקצוע חבריהם על

למל וביקשו המתאים, הנוסח את הצ׳כים
 לצ׳כוס־ בחזרה ולשלחו עליו, לחתום אי׳

לובקיה.

 במישרד־החוץ, ראש״הטכס ניסח "מאז
 רבים. כתבי־האמגה סימון מיכאל ד״ר

למישרין התנהלו לפחות, הטכס, ענייני

ונת למולדת הנשיא השבוע חזר כאשר
 איש הבין לא תותחים מטחי 21ב־ קבל

 היחידי ההסבר זה. כישלון אירע כיצד
 ראש־ של היעדרו הדעת: על המתקבל

 כקצין אשר סימון, מיכאל ד״ר הטכס
 האו־ במסע חיל־הים את ליווה מילואים

לדרום־אפריקה. גב מיש א/ק ניה

כלכלה
כללית הנאה

 ההומוריס־ של האחרונים חישוביו לפי
ה מגיעות קישון, (חד־גדיא) אפרים טאן

 בינונית מיפלגה של הממוצעות הוצאות
ל טרום־בחירות חודשים שלושה במשך

 את מסווה הפרח יום :נתגלה סוף סוף
 למנוע מנסה והגנגסטריזם הגנגסטריזם

בחיפה. הזה העולם הפצת את
 אתם אין האם :מישפטית מבחינה אגב,
 מישם־ לרשות החומר את להפנות יכולים

 מיש״ עליו שתבסס בדרישה ממשלתית טית
 בדשי״ הרי בחיפה? הגנגסטריזם נגד פט

 בקשר וברורים מפורשים שמות יש מתכם
לכף!

תל-אביב מרגלית, דן
 ורבים השחיתות רבה כי אני יודע אמנם

 אני ומברך במדינתנו הרמייה מעשי
 בלי הזה העולם שעשה הגילויים אותם על

 עיתון כמכל אולם פנים. משוא ובלי מורא
 מצפה אני לאומי עיתון כמכל ישראל,

 מיפע־ אותם כל כן. גם חיוביים לגילויים
 צרי־ הוא, נהפוך הללו, השחיתות גילויי

 לספק יכולים בארץ הנעשים חלוציים לים
רבים. חיוביים למאמרים חומר

ונכשל הרף על מכתר איינשטיין אריק
באתלטיקה הארץ באליפות הבכורה את להשיג בניסיונו נכשל לגובה, בקפיצה הנוער אלוף

 שבה שעבר שבשבוע עד במישרד״החוץ,
שוב. הטכס מחלקת ונכשלה

 רצונו את הביע בן־צבי יצחק הנשיא
 ישראלית. אוניה סיפון על לחופשה לצאת

 לא שהנשיא כזה באופן אורגנה החופשה
 שכן הספינה. עוגנת שבהם בנמלים יירד

גי דורש זרה במדינה נשיא של ביקורו
 לפני קצר זמן רבים. ופרוטוקול טכס נוני

 באיטליה, גינואה לנמל הנשיא שהגיע
 לנציגי פרט לנמל. וירד דעתו, את שינה

 מיש- בואו. על איש ידע לא במקום־ ישראל
 מה- להתעלם החליט האיטלקי רד־החוץ

 הודעה עליו קיבל לא הוא אשר ביקר
מראש. רישמית

 הפרשה חזרה במרסיי הנעדר♦ האיש
 הנציגים על־ידי נתקבל הנשיא עצמה. על

ש היחידה ההודעה במקום. הישראליים
 רב- מטעם תשדורת לצרפתים: נמסרה
 מר* נמל למינהלת נגבה א/ק של החובל

 שלטונות המאורע. לפני שעות מיספר סיי,
 על הפנים קבלות טכסי את ערכו מרסיי

 אפילו הספיקו שלא מאחר עצמם, דעת
בפאריס. מישרד״החוץ עם להתקשר

 — (מזה פרוטות 850ו״ לירות 82,364,839
מומ על לירות! מיליון 10 רמקולים על

 על אלף! 40 מחוץ־לארץ לבחירות חים
מכ ועל 2000 שמשות על ! 8000 רעל

אלף). 90 התקנתם ועל האזנה שירי
 מא׳ המיפלגות, כי להניח יש כי אם

 מסכום פחות קצת מוציאות לתי״ו ועד
 ענפי כי למדי, ברור זאת בכל זה, משוער

 מבוטלת לא הנאה ייהנו מסויימים משק
 בתי-דפוס, בעלי בעיקר: הבחירות. מן

ורמקולים. אולמות
 מן היחידים הנהנים יהיו לא אלה אך

 מיליון לשאר גם המתקרבות. הבחירות
חומ הנאה צפויה הישראלים אלף ו־ססד

 השבוע: שנתגלה כפי ביולי, 26ה* מן רית
 אז, עד מחירים העלאות כל יהיו לא
 את לדכא עלולות היו כאלה העלאות כי

 הפתק עם לא לקלפי ולהביאו הבוחר, רוח
הרצוי.

 להעלות לא ההחלטה הראשון: הסימן
 ולהסתפק באוטובוסים, הנסיעה מחירי את

ל ממשלתיים במענקי־ביניים זה במקום
והמקשר. דן אגד,

מ להתעלם צריכים שהייתם טוען אינני
 אולם שנכון. מה לגלות אתם וחייבים כים

 מאמרים גם להעלות אתם וחייבים צריכים
 שני על המטבע את לגלות יותר. חיוביים
צדדיה.

ירושלים קמנצקי, שמואל

אנשים
 בברית־ נפוצה בדיחה סיפרה בשעתו >•

 סטא־ יוסף המנוח, שליטה כי המועצות,
 גילח גדלות, בשיגעון אחד יום נתקף לין
 והחל בראי הביט העבות שפמו את

 דומה מאורע יערי.״ מאיר ״אני צועק:
 המסמלת לאישיות השבוע אירע (כמעט)

 הפוליטית הקשת של השני הקצה את
: מנחם חרות ח״כ בישראל, ן  אדם מי

 ביתו לפני נעצר קרעין יחזקאל בשם
 בקולי- לצעוק והחל בתל-אביב, בגין של

!״בגין אני נ בגין ״אני :קולות




