
מכחכים

 לפני אז, כברישו טדי ער, בי־ג׳י
 עוד שנה, 25

שנים (ושמונה ראש״הממשלה מישרד מנב״ל בהיותו

 קולק טדי גילה ירושלים) עיריית כראש שנבחר לפני
 הזדמנות. בכל תנומה לחטוף כישרונו את (משמאל)

בחירות. באסיפת בן״גוריון של נאום בעת היה זה אז

במיספרים סקס־אפיל
 כרזות־רחוב בעיתונים, מודעות

 בדואר, שנשלחו פרטיות והזמנות
 פלוני למקום לבוא הבוחר את הזמינו

 אלמוני הנואם דברי את לשמוע כדי
 הזה העולם כתבי בעיות־השעה. על

שהת אסיפות 24 מתוך שש בחרו
 שבוע בסוף לבדה, בתל־אביב קיימו

 תמונה לספק כרי בהן היה ואשר זה.
ב המיפלגתי מאמץ־השיכנוע של

הקלפי. פתיחת לפני 11 ה־ שעה
 דיווחו ושמעו שראו מה על
הזה״: ״העולם כתבי

 פניי את קיבלה רוזנבאום הגברת
 ללא אמרה, ״בבקשה,־ בלבביות.
 לטרקלין אותי והובילה הפתעה,

 .25 ברדיצ׳בסקי שברחוב ביתה
 ארבע שעה באותה ישבו בטרקלין

גבר.״ גם יש הפתעה. איזו ״אה, נשים.
 ליאו של להופעתו חיכו הארבע

 הסוכנות הנהלת חבר דולצ׳יף,
 מטעם להרצות צריך ^היה היהודית,
 רגע מדי הכלליים. הציונים מיפלגת

נוספות. אורחות נוספו
 דולצ׳יז ופיחות. סכרין סוכר,

 הופעה בעל מאוד, אהוד גבר הגיע.
 הוא מכסיקאי. סניור של מקסימה

 מרצה של בביטחון לגברות חייו
 80מ־ ביותר הופיע כבר הוא מנוסה.

 פתחו מאז כאלה, מסיבות־הסברה
 מערכת־הבחי־ את הכלליים הציונים

 הראשונה הפגישה ״את שלהם. רות
לבנון, לבנון(חיים מר בבית ערכנו

 הפרטי שמו את שינה מאז *
 מעל נשמטה הגרש וגם לאריה,

הצדי.

 £ דודצין עם ועוגות תה
חוסיין עם ת1ד1זש שירים

הסבי תל־אביב),״ עיריית ראש אז
 האחראית אלטבואר, רות הגברת רה

 של אסיפות ״היו הסברה. של זה לענף
נשים.״ 80 ואפילו 50־40

מארס, בחודש עוד בזה התחילו הן
 את הקים פרס ששימעון לפני רב זמן
 ״פרס?״ שלו. הבוחרות הנשים חוג

 ״הרבה ונאה. צעיר יצוד כאן התערב
 לזיוה מאיתנו.״ העתיקו רעיונות
 בציונים (מאוד) פעילה קישון,

 חזרה עתה שזה מורה הכלליים,
 היו בבראזיל, וחצי שנה של משליחות

עו ״אנחנו מסויימות: מאוד ריעות
 ההבדל זה ברעש. והם בשקט, שים

בינינו.״
 14 בנוכחות החלה, בשקט העשיה

 נעימת־ההלי־ רוזנבאום הגברת נשים.
 בלי (״תודה, ועוגות תה הגישה כות

 רול־ וליאו סכרין״) איתי הבאתי סוכר,
 יתרון לו היה קיסמו. את הפעיל צ׳ין

 לא מועמד, הוא אין מבוטל: לא אישי
 לפני הגיע הוא לעיריה. ולא לכנסת
 מחפש ואינו ממכסיקו, שנים שלוש

להת גם בישראל. מדינית קאריירה
מספיק. לו יש מבקש. אינו עשר

 בחר כן ועל כלכלה. איש הוא
 קל: לא מיבצע כלכלה. על לדבר
מיל ייצוא, ייבוא, גירעון, על לדבר
 ומאזן־ מילוות מיליארדים, יונים,

ב זאת עשה הוא אבל תשלומים.
 שהמיספרים כזה, בחן כזו, בהירות
 הוא ממש. סקס־אפילי זוהר קיבלו
 הסוציאליזם יכול לא מדוע הסביר

 ומשיכת כלכלית התפתחות להבטיח
 השני בעשור מערבי והון עולים

שאלות? יש (למדינה).
הפיחות?״ עם יהיה מה ״כן.

ה עם יהיה מה הסביר דולצ׳ין
פיחות.

1153 הזה־ ״העולם
31.10.1959 תאריך:

סנוים
שאין ומה שיש מה

 (אנתולוגיהבחרתי אשר את
 יונה בעריכת הישראלית, לשירה

 עמודים) 288 הדר, הוצאת דויד,
 ושורות שירים של קובץ הוא

ישר למשוררים המאפשר מחורזות,
 כמשוררים הידועים ולכאלה אליים

 להם שיש מה את לומר ישראליים,
 השירה בתחום לומר להם שאין ומה

הישראלית.
 ביעקב החל שונים, שמות 65
 ),1881( בסרביה בלצי, יליד פיכמן,
 פתח־תיקווה ילידת ראב, ואסתר

 יליד חוסיין, בראשד וכלה )1899(
 רביקוביץ, ודליה )1936( מוסמוס
 התבקשו ),1936( רמת־גן ילידת
 שירם את לבחור המאסף עורך על־ידי
 אפשר, ואם עליהם ביותר האהוב
בו. בחרו מדוע לנמק

 השרים שירים, של מבול התוצאה:
 החל — שבעולם דבר כל על כמעט
 שני־ מברדיצ׳ב(זלמן לוי־יצחק מרבי
 (חיים פאריס רחובות ועד אור)

 — קובנר) (אבא וילנה וגיטו גורי)
 היחידי ישראליים. נושאים מעל חוץ

 מודגש, ישראלי בנושא עוסק ששירו
 שבחבורה, הערבי המשורר דווקא הוא

 גאזי אחיו על השר חוסיין, ראשד
הו המטורף זה אלילו ש״המוות!

 בא, עשרת שנים לפני פתע: פיע .
 וילך לכתו, ולעת בפתח. ויתייצב

איתו!״ אחי, הוא גאזי,

בחירות

ו היה ה1 0ו1ד שחיה 7ו1ה 1
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 הגישה שגה. 25 לפני השבוע תה״, ״העולם בגליון
 אפשרות ״,1959 בחירות .חידון המרבזית, חכתבה

 יצביע שעבודה הרשימה את לקבוע כמעט־מדעית
 שעמדו שאלות, 20 על שיתן התשובות לפי הקורא,
 מן החמישית, לכנסת הבחירות לקראת עולם של ברומו

 עדות מבני ,יותר הרבה לכלול צריבה הבאה הכנסת ״האם השאלה
 הבנות של גיום־החובה את לבטל יש ״האם לשאלה עד המיזדח?״
 מומחה אשת של קורותיה על סיפרה ואני־ ״המלך הכתבה • (לצה־ל)?־

 אידיבואיגבו, חבל מלך באורומולוסי, נסגשח אשר בניגריה, ישראלי
 שם, ביקורה בעת רקדה, מאיר שגולדה בפי בדיוק בחצר״מלכותו, רקדה
 לא ״נחמד, בכתבה • השכנה בגאנה הכושים עם לבן, קודם שנה

 ׳60 עונת־החורף לקראת הראשונה תצוגת־האופנה על סופר איי-איי־איי-
 שער • הבירכיים) אחרי עד ז־אקטים עם חליפות וכמה סרוגות (חליפות
 דויד חירות, של בגץ מנחם מופיעים שעליה הבחירות, קוביית־ הגיליון:

העבודה. אחדות של אלת ויגאל מפא־י של בן־גוריון

)3 מעמוד (המשך
 ובמצב חסר־כל צה״ל, נכה הנני
 אל פונה אני מאוד. קשה כלכלי
 בצורה אם בכסף, אם לי, לסייע הציבור
 וגם ביגוד מזון, מוצרי־בית, כגון אחרת,
 טלוויזיה בזול לרכוש או לקבל אשמח

וישנה). משומשת (אפשר ציבעונית
 אצל לגור מעוניין אני כן כמו

 תשלום תמורת או חינם, קשיש/ה
 ולעזור להשגיח מוכן ואני סימלי,

לקשיש/ה.
 ,46385 ת״ד חיים, אל לפנות נא
חיפה חיים, •חיפה

זה וגם זה וגם זה גם
דולצין אריה את מאיר קורא

16מ־ )24.10 הזה (העולם
נוספות. זוויות

 מאוד נהנה דולצין שאריה נכון זה
 הסוכנות, יו״ר מקרן מתנות לחלק
 נהנה הוא יותר שעוד לי, האמינו אבל,

 28 במשך אסף, שאותם מתוארי־הכבוד
 מביא אני חלקם את ורק בארץ, שנותיו
להלן:

 רמת־גן, של כבוד אזרח הוא דולצין
 עילית, נצרת אשקלון, רחובות,

 המועצה ויקיר וכרמיאל קריית־מוצקין
 גו־ הוא אל־כרמל; דליית המקומית

 וגוברנור בבנק־לאומי־לישראל ברנור
 קרן־היסוד; של מועצת־הנגידים של
 של בחבר־הנאמנים חבר־כבוד הוא

 הנהלת חבר העברית, האוניברסיטה
 בחבר־ חבר תל־אביב, אוניברסיטת

חבר חיפה, אוניברסיטת של הנאמנים

דולצין
אבירי־הגריל במיסדר

 הנהלת חבר וייצמן, חיים יד הנהלת
 התיזמורת הנהלת חבר בית־התפוצות,

 של הכבוד נשיא וגם הפילהרמונית
 רק וזה בתל־אביב. שלום־עליכם בית
קצהו. אפס

ירושלים בלאוויי, ,זיורז
• • •

 צער עדסז, על
ונזנת־נזישכל

 מבקשת פריאל הקוראת
בתחו הקוראים את לשתף

 בתוכנית צפיה אחרי שותיה
טלוויזיונית.

 בסידרה פרק עוד הקרנת בתום
 תחושת חשתי במילואים אנשים
 שהנהלת כך על עלבון וצער. עלבון

 למנת־המישכל מתייחסת הטלוויזיה.
 מנת־מישכל כאל הממוצע הצופה של
 שקרוב כך, על צער אימבציל. של

 התוכניות ברמת שינוי יחול לא לוודאי
הטלוויזיה. של

רמת־גן שריאל, רחל

 האמיתי שמו מה
פביאז? האדזן שד

 עם בעיה יש רבינא לקוראת
הזולת. של שס״המישפחה

 דויד שהמהנדס להיות יכול לא
 מירי השחקנית של בעלה פביאן,
 קוראים ),24.10 הזה (העולם פביאן

פביאן. נראה לא פשוט הוא פביאן. לו
ראשון־לציוו רבינא, רות

א הקוראת 0  שם צודקת. רבינ
 השח־ של בעלה שהוא ,המהנדס

ת א פביאן, מירי קני  בלוך. דויד הו
א פביאן ת שמה הו  מירי, של מהבי
א להחליף צורך ראתה לא והי

והר־ששי לוקוב
בחתונה גברת

 מירי כתוב בתעודתיהזהות אותו.

 מסבירה, שהיא בפי זה, בלוך.
הרשויות. בשביל

לדייק! נא
זיהויים על מגיבים קוראים
הזה. בהעולם

 )3.10 הזה בתצלום(העולם הצייר
 הגברת אבל לוקוב. יורם אכן הוא

 חנה היא הגברת אשתו. איננה לצירו
 (לוי), אבר׳מלה של בתו הר״שפי,
 של בחתונתה צולמה והתמונה המציל.

חנה.
תל־אביב אבן־־חן, חיים

 הנכון לכתיב פרט כי להעיר ברצוני
 לעיתון(העולם שורבב אשר שמי, של

 הפרטים כל ידיעתי, ללא )24.10 הזה
חסרי־שחר. הם האחרים

ירושלים אושה, רמי

 מישרד־ דובר של הערתו 0
חסת אושה התיקשורת די' מתיי  לי

 מתפקידו הצפויה הדחתו על עה
אמ החדש. שריהתיקשורת על-ידי

רובינשטיין. נון
• • •

סקוטי ם3 ויסקי, ם3
חשו עובדות לשכוח אסור
בות.
 שהגיע שינוול, מאני על סיפרתם

 שר״הגנה להיות הספיק וגם מאה, לגיל
 הזה בריטניה(העולם בממשלת יהודי

 הוא כמה הזכרתם לא למה אבל ).24.10
הזה? היום עצם עד ויסקי אוהב

 כי ידעתם, לא אם היא, הסיבה
 שנותיו בעשרות תמיד, ייצג שינוול

 איזורי־בחירה רק הבריטי, בפרלמנט
סקוטיים.

 גבעתיים גוטמן, גידעון
2461 הזה העולם


