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 לחדש תמיד מנסה הזה״ ״העולם

 האפשר, ככל מעניין להיות כדי ולגוון,
 לו החשוב המידע את לקורא ולהביא
 בשבועון משלבים אנו לפעם מפעם באמת.
 המוסיקה מדור הוא כזה חדש. מדור
).41 עמוד •-(דאה

 לבטל גם מחליטים אנו לפעם מפעם
 הדבר ייעודו. את מילא שלא קיים, מדור
 בעד הנימוקים כל שנשקלו אחרי נעשה
 כך במערכת. דיון ואחרי קיומו, ונגד

 המודעות־ מדור בלי־לה־לו, לאחרונה נהגנו
כשנתיים. שהתקיים בחינם,

 עורכי־הכיתוב היו המדור על האחראים
 מילה כל לקרוא הוא שתפקידם שלנו,
 טכסט כל לערוך מודפסת, שהיא לפני
הזה. בהעולס הנהוגים הכללים לפי כתוב

 את המיכתבים, מדור את עורכים גם הם
הענ תוכן ואת הזה העולם פורום המדור
 בעמוד המופיע בלעז), (״אינדכס״ יינים

שמאל. מצד זה
:הכיתוב לעורכי־ רשות־הדיבור

 הוא העורך של ביותר החשוב הכלי
כש אך ידוע. פיתגם זהו — מל־האשפה ...

 לא לי־לה־לו, המדור את לידינו קיבלנו
 פשוט הוא לו. נזדקק כמה עד שיערנו

גדותיו. על עלה
 שבמשך גלויות, למערכת הגיעו יום־יום

ב כבר נכבדה. לערימה הצטברו השבוע
 שכבר מודעות :רובן נפסלו ראשוני מיון

 המקומונים של במדורי־החינם הופיעו
 בכתב־יד ששורבטו גלויות התל־אביביים׳

 מגונות הצעות שהציעו או בלתי־קריא,
בעליל.

 אותו על־ידי שנכתבו רבות גלויות היו
בשבוע, פניות 10 עד חמש :השולח
ב שימוש תוך לפעמים כתב־היד, באותו

 כזה כותב של הגלויות שונות. כתובות
 מיד מכונית — הכל וחיפשו הכל הציעו

 ל־ חברות לטיול, חברים מצלמה, שנייה, *
שב מה היקום. לתיקון רעיונות ־מיטה,-■

פית־ כנראה, היה, אלה פונים חיפשו אמת
 לא גליון בכל מדהימה. לבדידות רון

 כותב כל של אחת ממודעה יותר פירסמנו
מאחרים. המקום את לגזול שלא כדי כזה,

 גייר-דבק
לזבובים

במיו מרגיזות גלויות, של אחר סוג
למיניהם. ומתנקמים רמאים של היה חד,
 מאשר אשה, עם חשבון מלחסל קל אין

 בצירוף שלה, מיספר־הטלפון את לפרסם
 בלטו כאלה מיכתבים בשמה. מפתה הצעה

במכונת־כתיבה, הודפסו הם — למרחוק
ש סימן שום להותיר שלא הקפדה תוך
 בהם היתה לא האמיתי. השולח את יזהה
 כי להתבדח, נהגנו בעט. נגיעה שום

 הגלויות את מנגבים גם בוודאי המתחזים
 טביעות- יוותרו שלא כדי המישלוח, לפני

אצבעות.
 דיב- היתה סל־האשפה תכולת עיקר אך

 טרחו גברים של גדודים־גדודים רי־תועבה.
 למערכת, שבוע בכל לכתוב בשקדנות

 להם, דומה שאין כישוריהם את להציע
 כיד — ספציפיות מיניות דרישות ^,ולפרט

 להוסיף שטרחו היו עליהם. הטובה דמיונם
שניסו אפילו והיו תפלים׳ דיברי־בדחנות

פורנוגראפי. בציור כוחם את
 פעם לא חשנו זה, בלתי־נלאה זרם מול

 נייר-דבק- של הבלתי־נוחה הרגשתו את
לזבובים.
 הגסויות מבול מחברי מעניינת: עובדה

ד היו י מ הגי רחוקות לעיתים גברים. ת
 בידי שנכתבה מיני אופי בעלת הצעה עה

 בטוב-טעם, נוסחה היא אז גם אך אשה.
 הזול־ מקור מה לפירסום. ראויה והיתה

 קר מבטאת היא האם הזאת? גאריות
 שהמדובר או הישראלי, הגבר של אופי

 עצמם? את רק המייצגים כותבים, בקומץ
 למומחי־ ואולי — לסוציולוגים הפיתרונים

 כך על להשתומם שאין רק, ברור הנפש.
 הנפוץ. במדור להיעזר קיוו אלה שגברים

בהיע 'זכו לא לבטח המיידית בסביבתם
הפלא? מה נות.

 :בתחילה לה ערים היינו שלא מכה
למ לכתוב רק אוהבים אינם המופרעים

 ובעיקר — אותו לקרוא גם אלא דור,
 עגלת־ילדים למכור חשבת את לטלפן.

 מיספר־הטלפון את ופירסמת שניה מיד
 אלמונים, של בשיחות זכית מייד שלך?

באוז ולהתנשף לגנוח דווקא שהתעקשו
 באנגלית פרטיים שיעורים הצעת נייך.

תל אותך הטרידו יום בתוך ובחשבון?
 באים כיצד להדגים ממך שדרשו מידים,
לעולם. ילדים

לגלו חוש־ריח כבר פיתחנו כי חשבנו
 מפוקפקים. או שקרנים כותבים של יות

 מר רק נשארו כי וסברנו וניפינו, ניפינו
וב באמת שביקשו קוראים של דעות
 בו/בת־זוג, להכיר למכור, לקנות, תמים

 אך לקלל. או לברך להציע, להתקשר,
 אותנו, להטעות מישהו הצליח פעם מדי

צרי היו שלא מודעות השתרבבו ולמדור
אליו. להגיע כות

 בראשי- חתומה שהיתר, תמימה, מודעה
 נישואיו. לרגל צעיר זוג בירכה תיבות,

 שנייה, גלויה הגיעה אחר־כך קצר זמן
 באו אחר-כך ההריון. על אותם שבירכה

 מובנים היו שלא — רמזים בעלי מסרים
 בן־ מצפה מהם אחד לכל כי — אז לנו
והת למערכת פנו המסר מקבלי אחר. זוג

 עובדים הם בהטרדה. המדובר כי לוננו,
 זה הכירו שבו בתל-אביב׳ גדול במוסד

 מישהו נישאו. קצר זמן ובתוך זה, את
 והתחיל בהם התקנא משותפיהם־לעבודה

להציק.
 לשולחננו הגיעה שבועות כמה לפני
 אפר כל למרות כי לנו, שהוכיחה תלונה

 הסתננות למנוע ניתן לא צעי-ד,זהירות,
 צעירה למדור. רעות כוונות בעלי של

 למודעה ענתה כי לנו, כתבה מנתניה
 תמורת בתל-אביב, חדר־מגורים שהציעה

לש נאלצה למקום, כשבאה הדירה. ניקוי
 עצמו את שהציג — בעל־הבית מפי מוע

 הפנטסיות כל את — ציבורית כאישיות
 היא להסתלק, כשניסתה שלו. המיניות
 הצליחה היא שנאנסה. וכימעט הותקפה,
 המעשה את מייד ועשתה משם, להימלט

וסיפ למישטרה ניגשה — והאמיץ הנכון
העגום. סיפורה את רה

די. החלטנו: תלונתה, את כששמענו
 מוד־ לפרסם רוצים למיניהם גסי-רוח אם

 לא אחר. במקום זאת שיעשו עות־חינם,
המדור. את סגרנו הזה. בהעולס

ת ב ת : *1x1*11 כ י ת י ק ס

ת מ הסער פלו
 ד״בך״ התחייה ההסדר, ישיבות

ההת יוצאות שממנו המאגר הם
 הנהנות המחתרתיות ארגנויות

 עד ושהספיקו השילטונות, מעזרת
ער ככפרים להתפרע

 אמיל את לרצוח כיים,
לכ ולנסות גרינצווייג

הכית, הר את בוש

בי/ ת שעו- כ : ה - מו א ז ו

אשה נדמות שטן
 כמיש־ עד־המדינה ישורון, ישראל

 נעמי עם משוחח הכפול, הרצח פט
ומו כמישפט, עדותו על אדווה

 שושן חיים על אישיים פרטים סיף
 ושרה שמעיה ועל

ש אנג׳ל, (״שמוליק״)
 ״האשה אומר: עליה

שטן:״ היא הזאת

שיאים נ
ודוח

 לתפקיד הקואליציה מועמד
ם השופט המדינה, נשיא ח  מנ

 מהקרן כספי פרס קיבל אילץ,
 מרכוס הדתי הנשק סוחר של

 שלמה הרב מנהל שאותה כץ,
 ח־כ האופוזיציה, מועמד גורן,

הרצוג, חיים
אנ עס מיודד

אגודת־ישר־ שי
אל.

[עדנו ...והס
וה סרגוסטי ענת הצלמת
מגיבים לאור יצחק משורר

 העולם בפורום
המא על הזה
 אחות לי אין מר
דנקנר. אמנון טל

אל תיו מוות גוזר: אנ
 האירגון של פעילותו על הזה העולם גילויי בעיקבות

 אל- (״אבו־נידאל-) צכיי של הפורש הפלסטיני
 אורי של שמו השבוע צורף כנא,

 להירצח המועמדים לרשימת אמרי
 ועיצאם ערפאת יאסר של לצידם

הרשימה. בראש הניצבים סרמאווי

נגד
אלימות

 מדבר הזה להעולם בראיון
 אל" בית־לחם ראש־עיריית

 המצב על פרייג׳ יאם
המער בגדה השואה הרה
 באש״ף, המתרחש על בית,
ואו השלום סיכויי על
״אני : מר

פ כל דוחה
 של עולה

!״אלימות

כודעבזיס
 בתאילנד כור נציג הביא חאם

 כעוז־ שיעבדו מקומיות נשים
הר מי בישראל? רות־בית

 העולם חקירת ? מכך וויח
ל גרמה הזה

 חקירה פתיחת
 ידי על מקיפה

מישרד-הפנים.

השתפר! התנאים
 רוני רמלה, בית־המעצר מפקד נרצח מאז

 ללא התנאים השתפרו ניצן,
 נסגר העינויים מרתף היכר,

 טוענים כך — פסק והסדיזם
מהכלא. שנמלטו האסירים

חיסול
סלאמה

שנה סלאמה, חסן עלי
יש חוליית־חיסול על־ידי רג

בביי ראלית
 איש היד. רות

 של 1הקשר
האמריקאים.

פסמנאדה
 הזנחה של רבות שניס אחרי

 תל־ פרנסי גילו והתפוררות
 את שלה העסקים ובעלי אביב

 וחידשו הים, שלחוף הטיילת
משתל וחדש ישן פניה. את

 באווירה בים
וה פסטורלית,

 פורחים עסקים
ומשגשגים.

ר דאו א ת נ
אותה! עשה

 מר ברנאר ז׳אן מיהו
 ומחזאי שחקן —ראלי

 המכה צרפתי־אלג׳ירי
כ־ גלים

 תיאטרץ
כמדינת־

£ ישראל
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22 מיבתכים
24 תשכץ
27 הזה העולם פורדם

28 הורוסקופ
35 כעולם אנשים

38 ישראל לילות
41 מוסיקה
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44 המרחלת רחל
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46 זה וגם זה

54 נייר של נמר
 56 שהיה הזה העולם היה זה
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