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ה העובס חיה וה שהיה הי
 הגיש שנה, 25 לפני השבוע, הזה״, .העולם גיליון
 תוצאות את לחזות בארץ הראשון הניסוי את לקוראים

 המציא, שהוא הכלי בעזרת הרביעית) הבחירות(לכנסת
 בתל־אביב, מוגרבי, בביבר התוצאות הנסיונית״. .הקלטי

 החירות תנועת (אז היום של הליכוד את המרכיבות למיטלגות 45.7*״ היו:
 • שער־הגליון) גם היום(ראה של למערן־ 44.8ו4ו־ הכלליים) הציונים ומיטלגת

 התנהגותם על ישראל, גברי בץ מישאל ען■ דיווחה אמצע־הגליון כתבת
 מאוחר יותר שהתטרסם נתן, אייבי ),32(צעיר מיסעזץ הנשאלים: בין במחזרים.
 בוגדות שלנו, הגברים של אבירותם חוסר ״בגלל ושהסביר: אחרים, בשטחים

 אבירות:״#בשער של שמץ להן המראים גברים עם בבעליהן רבות נשים
 חירות תעלה ..בכמה שואלת המלווה כשהכותרת בגין, מנחם הגליון:

(בבחירות)?״

 ★ נהג־משאית איננו ט״ס
משרוקית מחנש המחוז מנקד

צבא
בשמיים עמוק חריש

 התכוננו חיל־האוויר בבסיסי
 שלא .11ה־ החיל יום את לחוג השבוע

 שום תוכננו לא קודמות, כבשנים
 שולחו לא ווטורים להקי נשפי־ענק.

 בשמי יקרים להטוטים להפגין
 אלוף חיל״האוויר, מפקד קבע המדינה.

 יקר. זה בשנה ״פעמיים וייצמן: עזר
 גם אנחנו ביום־העצמאות. היה מספיק

 12 להוציא הקהל. את קלקלנו
 אף על רושם יעשה לא זה מטוסים,

הולד!״ לא כבר זה ממאה, פחות אחד.
 היה יכול מיפגני־ראווה במקום

 הישגים כמה על להצביע חיל־האוויר
 זאת הגדיר חשובים. אך חסרי־ברק,
 ״אפשר חקלאי: עבר בעל קצין־מטה,

 התוצאה: עמוק!״ חריש לזה לקרוא
 מאז החיל ירע שלא כפי יציב, מצב

 למשל, קצר, זמן לפני ער היווסרו.
 של התפטרותם מכת החיל את פקדה

 הטייסים הוקסמו לרוב טייסים.
 יותר הנוחים התנאים על־ידי הצעירים

וארקיע. אל־על שמציעות
 המתפטרים הטייסים אחוז ירד כיום
 טייס, מחליט וכאשר אפסיים, לממדים

 לחיל זעזוע בכר אין לעזוב, זאת, בכל
 של אימונו הוצאות כאשר כולו.

 לירות אלף 400ל־ קרוב הן טייס־סילון
 מהווה דולר), אלף 225כ־ :1959 (בשנת
החיל. במיבנה חשוב גורם זו יציבות

 איך להבין מסוגל לא פשוט ״אני
 שעות עשר לשבת טייס יכול

 סיפר ניו־יורק,״ עד ולטוס בבריטניה
 אוטו־משא. לנהוג כמו ״זה קרבי, טייס

 הון שום בעד בשבילי, לא זה
שבעולם."

 את לעודד היא הנוכחית המדיניות
 בית, גם בחיל־האוויר לראות הטייסים

 הוקמו אף כר לשם קאריירה. גם
 הקשר בשדות־התעופה. נאים שיכונים

 החיל אל הקשרים רפה, העיר עם
התהדקו.

 הצי תוכנית את חיל־ההכרעה.
 עזר רואה חיל״האוויר של טיידותו

 על השוקט ״חיל־אוויר כר: וייצמן
 מדרגה חיל־אוויר שיהיה סופו שמריו,
 רע״ם של 17 מיג מול שנייה.

 שמה המאוחדת, הערבית (הרפובליקה
 עתה טס ימים), באותם מצריים של

סופר־מיסטר." בישראל
 חניר ),37( צעיר צבר וייצמן,

 משאר נבדל אינו הבריטי חיל־האוויר
 הוא בעולם: חילות־האוויר מפקדי
 הקיימים, בתנאי־המילחמה כי מאמין
חיל־האוויר. בידי ההכרעה נתונה

 את פרשו כיצד ראיתי בארץ, שונים
 שולחו־ ובחזית מעל הלאומי הדגל

 זה נוהג דוכן״הנואמים. או הנשיאות
 הלאומי הדגל על לתלות אסור פסול...

 ולהניפו סיסמות, או שלטים, כתובות,
 אסור להתלכלר. עלול שהוא במקום

פרסום." לצורכי בו להשתמש
 היומון השבוע פירסם אלה במלים

 תגובה הדר, פירקי במדור חירות,
 בדגל לא־נכון שימוש על נזעמת

הלאומי.
 הרביעי בעמוד פורסמה הרשימה

 גליון, באותו ערב־שבת. גליון של
 של תמונתו פורסמה השלישי, בעמוד
 במה, מעל נואם החירות תנועת מנהיג
 הבימה: צורת חיפה. המוני בפני

 מתוחים, מלכיכם עץ, מוטות ארבעה
לאומיים. דגלים ארבעה ריבוע, בצורת

רחת׳ מיכתביס
הנשי ההגיון
 מיכתבים ההתכתבויות, במדור

 את לחלוק רותי המשיכה לרותי,
 היא הפעם, הקוראים. עם הגיגיה
 הדגמות בעזרת לעמוד ניסתה

שבו ההיגיון. מידת על מתאימות,

השני הצד
 לקשט אסור המדינה רגל ״את

 יש שהיא. צורה בכל לשנות ואסור
 המקורית, בצורתו רק להניפו להציבו

 האחרונים בשבועות שעטנז. כל בלי
במקומות באסיפות־בחירות נכחתי

ל לחו׳ מלכה
 ,20 בת פתח״תיקוואית יפהפיר

 המכביה, למלבת מועמדת היתה
 צעיר של עינו את בעיתון, צדה, אן

נישו לה שהציע עשיר, אמריקאי
 כרטיס־ להצעה וצירף בדואר אין

נירה. על־ידי נוצל הכרטיס טיסה.

 עול הנסייניג! הקלני׳
ס ל ש ה ה בפעולה הז

ב ד ק ל ה ו ד נ ו ע י ה

1142 הזה העולם
19.8.1959 תאריך:

 הנשים: משתמשות
 נעשה ״טוב, לבעלה: אומרת אשה
 טועה, שאני להודות מוכנה אני פשרה:

 צודקת.״ שאני להודות מוכן אתה אם
 באשה המעשה הוא יותר טיפוסי

 טוב בחור היה בעלה חולה. שהיתה
 אבל במיטבח. קצת לשלוט והתנדב

 חיפש, הוא התה. את. מצא לא הוא
״איפה אשתו: את שאל ולבסוף חיפש,

1

 בהרצליה השרון מלון •אורחי
 השבוע ראשון ביום לראות התפלאו

 קנדה שגרירת מאד. מרו״רם את
 לובי את במרוצה חוצה בישראל,

 אותה מגבת. בידה ומחזיקה המלון
 אורחי של מנת־חלקם היתה פליאה

 אותה כשראו השכן, אכדיה מלון
ב את שעה ק ע  ספסר, 6הו די י

 הולנד בשגרירות השני המזכיר
 בקבוק ממלא השגריר. מקום וממלא

 עוד במקום. בריכת־השחייה ממי
 שעה כשאותה התפלא.שוטר, יותר

 מפקד של מכוניתו ידו על נעצרה
ם תל־אביב, במחוז המישטרה מו  ע

 מהשוטר ביקש אשר בך־גוריון,
 כל משרוקיתו. את לו להשאיל
 מצוותות קטן חלק היוו רק השלושה

 ככולם רובם אנשים, עשרות של
 שפשטו הדיפלומטי הסגל אנשי

 מיני כל לחפש הרצליה בסביבת
 מגבת צפרדעים. כמו מוזרים. חפצים
 שוטר של משרוקית אבדיה, ממלון

במס זה היה דיין. יעל של ספר או
 יום־ במסיבת שנעה־ מישחק גרת

 לשלושה שנערכה חגיגית, הולדת
האמריקאית. השגרירות מעוברי

 אותו!״ מוצא אינני יקירתי? התה,
 אותו,״ מוצא אינר מדוע מבינה ״אינני

 עמוקה, אנחה בליוויית התשובה, באה
 המדף, על עיניר, מול ממש ״הוא

 מודבקת שעליה הקקאו בקופסת
גפרורים." התווית

 שמעתם האם בבקשה. עוד? רוצים
 שאמרה טיפשעשרה בת אותה על

 לפגישה: לצאת שהתכוננה לחברתה,
 ״לא,״ תמהרי.״ לא אם תאחרי, ״שולה,
 לגדעון אמרתי ״כבר שולה, אומרת

זמן!" המון עוד לי יש אז שאאחר,
 ״האם לבעלה, אשה אמרה ״יקירי,״

 הלה השיב כן!״ ״כן, ישר?״ מונח כובעי
 ועכשיו בהחלט. ישר ״הוא בקוצר־רוח.

 ״מצטערת,״ איחרנו." כבר מהרי.
 אני כר ״אם אשת־חיקו, הגיבה

 נועד לא זה כובע לחזור. מוכרחה
ישר." להיחבש
 דבר לה היה שלא חמוד, יצור עוד
 לעיני שמדדה הכובע מלבד בראש
 פרוטה. עלה לא ״זה אמרה: בעלה,
 לחמש לירות מעשר המחיר את הורידו
 הלירות בחמש זה את קניתי אז לירות,

שחסכתי."

ממזכי□
)3 מעמוד (המשך
 שהנושא עם דרכו: ואת מחשבתו
 הכורסה מדור הוא בעיתון המעניינו

 לעבוד שהפסיק עם הפסים; מן ירד
 עם הוא להשתכר) להרוויח(ולא והחל
 ידרדר שיעצרו, מי יימצא לא שאם

אבריו. כל את וירסק במידרון
 על קראנו לא נביאי־ישראל אצל

 כניעה מצידם ראינו ולא העם, רצון
 הספר ״עם רצונו. מפני מוחלטת
 בו המאמינים הדתיים, (לא והתנ״ך״

 מפעם שיעיין מוטב — עיוורת) אמונה
הנביאים. בדיברי לפעם

תל־אביב יהם, דן

 בזטד, העימות
חל לא פילוג אר

 דיווח על כועסת הקוראה
 גם ״פילוג הכותרת תחת

 (העולם היופי" בממלכת
).1.8.84 הזה

 בממלכת פילוג אין לידיעתכם:
 בעצם ולמה שכתבתם. כפי היופי,

 חופש״ביטוי קיים זאת לעומת שיהיה?
 בעיתונות טוב, וטעם רסן חסר מופרז,

 אנשים של חשבונם על בא זה הכתובה.
 עצם הוא פישעם שכל מפשע, חפים

 להסיק אפשר איך מפורסמים. היותם
 ומבלי תחקיר לבצע מבלי מסקנות
הפרטים? אמיתות את לבדוק

 לילות במדור שנכתבו הדברים
 ובין ביני לשמה. השמצה הם ישראל
 עימות כל היה לא צנטגר, חניתה

 באמצעי־ עימות שלא ובוודאי
שלנו. הרמה לא זאת התיקשורת.
אמור שהיה העימות ולנושא

 דונסקי קוראה
מפורסמים אנשים

 הגברת בין בגן־השיקמים, להיערך
 ואני וחניתה אחד. מצד פלטשר לאה
 האירוע לפגי שעה חצי שני: מצד

 ברעתה שאין פלטשר הגב׳ הודיעה '
 ראיתי אני גם ולכן בעימות, להופיע

 כמבוטלת. בעימות הופעתי את
 כדי להישאר, בי הפציר המראיין

 ובא מכספו ששילם הקהל את לפצות
 לאור ודוגמנות. אופנה בנושאי לראיון

 טעם שאין חניתה החליטה הנסיבות
 הסיבה בגלל איתי, יחד להשתתף,
 וממילא עימות, אין שבינינו הפשוטה

בשמה. גם יהיו זה בערב דבריי
תל־אביב דונסקי, קארין

 נורא מעשה
ובחמור בשקלים
 כישלון אגו״י נחלה למה

בבחירות!
בס״ד

 המצ־ הח״כים שני הם האשמים
פרוש — ישראל אגודת של ליחנים

קורניק קורא
הקופאי שימחה

 נישמותיהם את מכרו שניהם ולורנצו.
 חדלו הם שיקלי-נייר. בעד לשטן,
 היו זה ובמקום הדת, בשביל ללחום

 שיקלי־ של בוכטות בשביל עובדים
נתן בגין שילטון ובתחילת נייר.

 לחם לורנצו לאדון הקופאי שימחה
 ושניים שלושים כלומר ונזיד־עדשים,

 לורנצו רצה לא ואז לא״י. מיליון
עוברים. וגירודי הפלות לאיסור ללחום

 של עיתים לכותב אז סיפר מישהו
 את מלורנצו לגזול רוצים כי הארץ
 ושני הממון... שולחן של היו״ר כיסא

 את ״זיכו" ולורנצו, פרוש ה״לוחמים״,
 המלבב.סוחטת בתואר אגודת־ישראל

ממון״.
 כי כולם, ידעו אחדות שנים לפני

 עקרונות למען לוחמת אגודת־ישראל
 ► חוללו ולורנצו ופרוש אמונה. של

 אגודת־ישראל. של בתדמיתה מהפך
 כמו שלמונים, רודפי כולם לא אבל

 השם עובדי נשארו עוד ולורנצו. פרוש
 את לקבל מהרה נזכה ובזכותם באמת,

החמור. על הרוכב פני
תל־אביב קורניק, צבי חיים ד״ר

ת1לג13 ל
ה פ כי ב

 מציע מרמת־גן שיין צביקה
 שעליו ׳שלט תעצב שהמישטרה

 בכופיה, עטוף רימון־יד יצוייר
 ושביס עוברים להזהיר כדי

 בחפץ מטפלים השלט שליד
).25.7.84 הזה (העולם חשוד

מצויץ! רעיון בראוו!
 על מדברים כבר אם אבל

 שהמישטרה כדאי כיסוי־ראש,
 שתי נוסף: שלט גם תעצב

 וגולגולת צלובות עצמות
 כזה שלט סרוגה. כיפה חובשת

 דת מוסדות ליד להציב כדאי
הכבו בשטחים מנהיגים ובתי
 אלה כי אזרח כל ידע למען שים,

להתנכ המועדים מקומות הם
יהודיים. טרוריסטים של לות

נתניה ,ויתקין מיקי

אסתטי סינמן יש לאתי
 את להשוות אפשר איד

 תשדירי״הבחירות מגישת
 ריבליו־ לצמד המעיד של

 הזה (העולם פרמינגר!
11.7.84, 118.7.84.

 את לציין ברצוני מיכתבי בראשית
 מגליונות מפיק שאני והידע ההנאה
 חומר לדעתי המהווה הזה, העולם
 כל־כך הנחוץ פוליטי, לחינוך מעולה
שלנו. לנוער

 מעטים שכה להצטער רק לי נותר
קבע. דרך בו קוראים )16גילי(| מבני

 וגם מחיפה (גם שרוף כמערכניק
 שאתם להודות חייב אני מהבית)
 עיצוב לאיזון, רבה במידה תורמים
 עוד טיבעי שבאופן דיעותיי, וגיבוש
מעטים. לא שינויים כנראה יעברו

 לעיל, האמור כל בשל דווקא
 בשני כשקראתי רבה במידה נפגעתי
 — מעליבה ביקורת רצופים גליונות

 מגישת על — לדעתי מוצדקת, ולא
 של הטלוויזיוניים תשדירי־הבחירות

 אתי החמודה השחקנית המערך,
 על לביקורת מקום מוצא איני שילוני.
כתבתם), וכדומה, (״מתחנחן״ סיגנונה

שילוני קריינית־תעמולה
מושלמת כמעט

 כמעט בצורה תאם שלדעתי משום
 של והמסר הפניה צורת את מושלמת
 באופן — והבדילם לציבור, המיפלגה

 מתורבת אדם לכל כבוד הוסיף שרק
 הכפולה מהרישעות — והגיוני

 של בהתנשאותה גועל והמעוררת
ריבלין־פרמינגר. הצמד

 שילוני תרמה לכך, בנוסף
המערך. אולפן של הכללית לאסתטיות

חיפה מורבסקי, ירון


