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עתון. כל לפני פתוחות אפשרויות שתי
 או מפלגה חשבון על להתקיים הוא יכול
 על להתקיים הוא יכול אחר. אינטרסנטים גוף

קוראיו. חשבון
 מרבית ההבדל. את מבהירים הבחירות ימי

מפלגתיים. בתקציבים תלויים במדינה העתונים
 המשלמים אלה את שישרתו הוא הדין מן

 מפלגתיים ביוליטינים : התוצאה קיומם. בעד
להש הנוחות העובדות כל את המפרסמים

 העיבדות את והמעלימים נותני־עבודתם קפות
להם. מתאימות שאינן

ב תופס הזה העולם
בל עמדה אלה בחירות

 מסביר משוחדת, תי
 הויכוחים, רקע את

המפ טענות את מפרש
 הוא אם השונות. לגות
 של זה בקו לנקוט יכול

 קיצונית אוביקטיביות
לח שסירב כך כדי (עד

 מו־ אף לפרסם לוטין
מפ של דעות־בתשלום

 בכל המופיעות לגות,
 במדינה) העתונים שאר
 הודות רק זה הרי

 העתון : אחת לסיבה
 באיש אף תלוי אינו
קוראיו. מלבד אחד,

 שני צד גם יש אולם
 רק זו אין :למטבע

חובה. גם אלא זכות,
 לתקציב השייך עתון -

 לקבוע לכול מפלגתי
 נפשו. כאוות מחירו <ת

 מחירו את לשנות נאלץ בלתי־תלוי עתון
 כי קוראיו על לסמוך להוצאותיו, בהתאם

תקציבו. את יכסו
 של הייצור הוצאות עלו האחרונים בחדשים

 הניר, הוצאות עלו בהתמדה. הזה העולם
 על לשמור השתדל העתון הדפוס. הגלופות,

 זה, לחץ למרות — פרוטה 100 — מחירו
למו־ המוקצב הזעיר השטח את להגדיל מבלי
^ ןת מחירם״ את העלו אחרים עתונים ),30ן
 גדו״ מערכתו אשר הזה, העולם למחיר עו

 רב. גלופותיו ומספר /הרבה
 מנוס עוד אין כי ההנהלה החליטה השבוע
ת א ל ^ ה ככל לצמצמה השתדלה המחיר, נ

אפשר.
*

 בו מתענין שהאזרח אחד דבר יש ^
 זה הרי שלו, הבחירות בפתק מאשר

הזולת. של 'הבחירות
 את לערוך הזה העולם סופרי כשהלכו

ם חקר מ  הזה (העולם 97/99 דיזנגוף ברחוב •
 ההשקפה את גם הבית דיירי כל הסבירו )715 4

 הסופרים, כשנתקלו שכניהם. של הפוליטית
 אל : השכנים אמרו נעולה, בדלת לר#ל,

חו, ר ט ת  הצינית, הקונסוליה של רופא גר שם ^
א הו יצביע. ?א "

הדברים פרסום יום למחרת : התוצאה
למערכת, ברגר, שמואל ד״ר הרופא, מילפן

ו ׳'דעות

^ד,שנ

אפשר.

-יו

יצביע. הצבע שכניי. דברי את בתוקף הכחיש
 ותחרות הבחירות, מועד מתקרב בינתיים
 של לזרם זוכה הזה העולם של הבחירות
 הלו־ראים לכל הזדמנות לתת כדי ניחושים.

התוצ ניחושי את ההיסטוריה למען לרשום
 למשלוה אחרון כמועד נקבע שלהם, אות

להש החפץ .25.7.51 הרביעי, היום תשובות
 שלדעתו האחוזים פתקה על ירשום תתף

 וכתובתו, שמו את יוסיף מפלגה, כל תקבל
 המעטפה (כשעל היה העולם למערכת וישלחם

הבחירות). תחרות :מצוין
 — הבחירות לפני האחרון — הבא בגליון

העו מערכת לך תביא
 סיכום את הזה לם

הבחי לקראת עבודתה
 לך תגיד היא : רות
להצביע. מי בעד

*
נכ בדיוק שנה לפני

צעי הזה להעולם נסה
נעד שלא שובבה, רה
 אחד שבוע אף מאז רה

רותי. :העתון מדפי
 היא טיפוס. היא רותי

הידי בהא הצברית
הארצי־ הצעירה עה,

 הממוצעת ישראלית
 מתגרה היא לחלוטין.
ה על מרחמת בחזקים,

 איך מתגברת, ! נחלשים
 ובלגלוג בחיוך שהוא,
החיים. קשיי על עצמי,

 הרטינה אשר במדינה
לסגנון־חיים, בה הפכה

עב ימים רוח על במידת־מה, רותי, שמרה
 כדי היחידה״ את נזכיר (לא ב... היתד, את רו׳

והי כובע־גרב חבשה חטיבתית), קנאה למנוע
שלה. המדינה ומן מעצמה מבסוטה תד,

 קוראותיו את הזה העולם הזמין בשעתו
ה על להתחרות רותי, השם את הנושאות

 רב היה המועמדות מספר ״.1951 ״רותי תואר
 גדול בארץ הרותיות שמספר (נראה למדי

 לא קשה. היתר, הבחירה אולם המשוער). מן
 היתר, הכוונה יופי. של התחרות זאת היתד,

 שלנו. רותי את המסמלת הצעירה את למצוא
 — אבהית קנאה של תוצאה אולי — המסקנה

 לרותי הדומה בחורה אף בעצם שאין היתר,
 מדי. ממוצעת מדי, טיפוסית היא רותי בדיוק.
 אישיות מהן אחת לכל החיות, הרותיות ואילו

משלה.

 רותי היא (ובעגילים) בתואר שזכתה רותי
 טיפוס היותה בשל נבחרה רבות, מני אחת

 וחלומותיה ששאיפותיה מובהק, ארצישראלי
 במידה אופיניים כאחד) והשליליים (החיוביים

גילה. בנות של הרוח להלך רבה

י/ר /7

מכתבים
הסגנון נון

ם כ ר מ שלום. -| ת״ לא ״  הזה (העולים להתראו
ם, : ) ת תריםר נציג' ״הה״כי מפלגו או ה )

הם !רשימות) שכורתי ת. בלבד שמ מו כ ת ס  אגב. מ
שנה לירות אלה ממאתיים ::וו*־ שים ל  אלוז (בחמ
שר יותר ירו^ שרד תקציב מא  המלחמה) נפגעי מ

 החל השתקז, טבקניו יצחק מלבד עצמם. הוכיחו
ס לחוק יקונים פו רו ט פו א ש על ה ״ רכו ם... הנפקדי

ט מלים 50 :1 שפ מ הקורא. על רחמו אחד. ב
 רמתי־יס גילים, מרים

ה תקציב את להוריד הזזליטה המערכת
למשפט. מלים 10ב־ הסגנון עורך של מלים

**פיקטיביות
מו קורא הזה העולם צ בי. לע קטי א אך אובי  הו

ד שיסוי דברי מלא ם ננ ב. רבים חוני שו החל בי

שלה רי וכלה מהממ טו תפסת קרתא. בנ בה. ״  לא מרו
ח — תפסת״ סי  החונים כל על להתקבל העתון נ
שוב ם. ירחיקו בי ל מכו

 יבנה ,קב חתימות, 8
 באובייקטיביות!, להסתכן מוכן הזה העולם
(לדע לכן הראוי ולשבח,כל להתקיף המוכנה

תו).

גרמני ספורט
ם מצא )712( הזה שהעולם מתפלא אני  מקו

אי להקדיש יקר ס טני  מקום איו לדעתי נרמני. ל
שות ט על לחד עון הגרמני הספור שבו שראלי. ב י

 תל־אביב חומיגר, נוח
מסכים. אינו הזה העולם

^^העו^^ז^^^?)^תם^ותבים^לתורת^צפו^
ה. קוראים רים כון. לא שבהחלט מה אורולוגי  נ

ה. לה קוראים לוני טו רני או
 קרית־מוצקין אברי, סלומון

 מיסד־ אביר ועם אברי הקורא עם הסליחה
 שהמגיה נראה בישאי. יעקב פרופסור הנילוס,
אנטומיים. נושאים על הירהר

היופי על המאבק
ה דרווין) או (אלוקים האדם את שיצר זה  בנ

 בחיים. ותפקידה לצרכיה בהתאם האשה נוף את
שה בין ופיזיולוגיים אנטומיים הבדלים ישנם  הא

ף והנבר.  יאשר,. ומתאים הולם אינו שרירי נו
שה שרירי של ומיתוחם לעידודם לדאוג עלינו  הא
שר יותר אולי א ה לחיזוקם. מ שה גוף מבנ ש הא  דור

 בתרגילי להרבית לגפיים, קשים מתרגילים להימנע
שות פה. גמי תנו ו

שר אי  זו להרזות ם העלול רצפטים לתת אפ
ת יש אחרת. או עלו ת שאינן להפליא גוף ב טו ל  שו

שנו באבריהן. חפ א ב ף, את רק ל  את גם אלא ה-ו
ש. ם אנו הנפ : יכולי ר מ . ם הרבה / ר יכולי  לעזו
ת, תרגילי מלו ע רי תרוי׳לים הת שי  שחיה, קפיצי־, במכ

קלה. ואתלטיקד, כדורסל
הל־אביב כהן, חיים

הקטן״ האיש של ״עולמו
ם אתם ב<צד מרי שר לסלי כי או  ברמת חי פלט

מו, מחיה על של לזו רו צע העברי הפו  (העולם הממו
שבים אתם האם ? )715 הזה ם רבים כי חו עלי  הפו

ש אצלנו ר בדבר ומה ? חדרים 4 להם טי שי  מכ
ז הטלביזיה

ירושלים זוננמן, ישראל
שר לסלי על תרחמו אל מסכן. פלט  לו אין אם ה

ה, או מקלחת פני רק זה הרי אמבטי  לו שאין מ
ת ביחידה ששרת כחייל בהן. צורך לי  מה זמן אננ

המת העם הם שהאננילם לכם להבטיח יכול אני
ת רחץ בעולם. אחר עם מכל פחו

 תל־אביב מרון, חנניה
תחו הזה, העולם של המוצא נקודת רז בפ ד  בסי

ת. זו, טעי שך התבסס האנגלי העם מו ת במ או  מ
צבו בשנים. ב מ  מדינת ממצב שעור אין עד טו
ל. צבא ומקיים הגלויות את המקבץ ישראל. דו  נ

ר על אפו צמו לדרוש העברי לפו תם את לע  תנאי או
על שיש המחיה לו או אמריקאי. לפו  האנגלי. אפי
שירי להראות במקום טב טלביזיה. מכ  להעולם מו

ס הזה ש להכני שים לרא  שעליהם ההכרה את האנ
ת חיי על לוותר תרו ר מו ר כדי הזה בדו צו  חיים לי

לבניהם. בריאים
 היפה דורבין, ש. מקס

 אך דורבין, הקורא עם מסכים הזה העולם
 העמים חיי על האמת שידיעת סבור אינו

להזיק. יכולה האחרים
הבהירות ריח

 לכל מפתה (דמי בורגנים של לבית הולכים אתם
ת) לירות אלת — חדר ם לפחו  כד אחר ומתפלאי

שביל מצביעים הדיירים שכל א״י, ב  ציונים- מפ
ת ושאר דתיים כלליים. ת. המפלגו רנניו  אם הבו

ת זבל של ריח להריח קצת תצאו שנו פרו  את ת
דעתכם.

 'זזבר־משק ש., ישראל
 עמודים (ראה לעקרון יצא הזה העולם

 להחזרת הדרושים הריחות כל את הריח )8—9
המשקל. שיווי

שימתכם ה על ר ע מ רנו ש  )715 הזה (העולם בז׳
ה לי נתנה עי ע : ר א אלה כל יתאחדו לא מדו המו
ת סים מפלגו ם. ב טיקאי מו ובפולי דולה רשימה יקי  נ
ו לא־מפלנתיים של כוננ שלה וי  :מומחים של ממ

 אבא הבטחון, כשר אלון יגאל התעשיה. כשר בז׳רנו
שר אבן כו החוץ, כ ,ו

 חיפה וייס, אביבה
? הממשלה ראש את ניקח מקצוע מאיזה

שך ה במ ת שמונ י עובד אני יום כל שעו י  ל
שאני אוזניים. מחרישה מכונה תי את גומר וכ  עבוי

שה לי יש כנראה אך !שקט :בלבד אחת בק
שהו שב שמי שאלתי את חו דולה מ ת־ :מדי כנ  מכוניו
 לכל השקט את מנפצים רם־קולים עם תעמולה
 העולם : להמולה אתם נם הצטרפתם ועתה הרוחות.

ת שהתרגלתי הזה.  תענוג של שעות כמה בו לראו
ש אני הבחירות. הדי מלא שלוו,  אתכם, מבק
ט תנו בצד. הבחירות את הניחו ח. מע לנו

 תל־אביב לוין, ירוחם
 ושלוש אלפיים אחרי לוין. הקורא יתבייש

בחירות. בשעת לנוח לנו אסור שנים,
ירושלמי נוער

שלמי שהנוער שם־טוב יצחק של טענתו  עוד הירו
 את מצחיקה )715 הזה (העולם הביצה מן יצא לא

א התרנגולות.  את המלמד הילד את לי מזכיר הו
שים איך האבא ילדים. עו

ירושלים אביחיל, יצחק
? אין

להיכרות קואופרטיב
מו אולי רס פ טובת ת ר אה הכלל ל פ ס  תיבה מ
 נקראים. שהם איד או הנלמודים. חוג של הדואר

ב המקיימים טי אופר  ? )709 הזה (העולם להיכרות קו
ב רק מתביישים לכך, המחכים רבים בוראי תו  לכ

לבם.
 תל־אביב ורדי, מנחם

תיוודע־ אם הזה. העולם בידי הכתובת אין
ורדי. לקורא כן על יודיע שנית, לו

תשבצים
 המעתיק שעל דעתי (האחרון) לתשבץ בקשר

תו לבדוק  אינו עצמו שהוא וחבל ההדפסה, לפני או
ם יודע טוניו אנ ם) (ולא ש טינונו  1138 בין שלט אנ
לספירה. 1161

תל־אביב פ., נ.

מו | עיני ב
המנצרות השיניים

 = נז. במחנה הצהרים מנוחת בשעת |
 1 ה־ העובדים, אחד הציע בנגב צ. ע. |
 [ ש־ לאדם לירות חמש משתעממים, |
1 מעשיו. כל את לחקות יוכל §
= אתר, עובד יצא ההצעה לשמע :
 1 ההצעה. את קיבל (וכסף), אומץ בעל |
 | — השני וחלצתו. את פשט הראשון 1
1 ה־ על ורקד עלה הראשון כן גם 1

| — השני שולחן.
| נם־ הדבר אחריו.

 1 דקות כמה שן
| הו־ שלפתע עד

| הרא־ העובד צ;א
| יד בתנועת שון,

| מע־ את מהירה,
 1 ה־ שיניו רכה

| תותבות.
| אחר עצות. אובד לרגע עמד השני |

= אדום שטר שלף הפסיד, כי הבין
| והסתלק. לירות חמש של |
 1 באר איזביצקי, אברהם הקורא 1
| (כחולה). ל״י 1 של בפרס זכה שבע, :

ןען ,״■■וו״״״................יי,״״״•״״״״״״״'״״״״ 0

התש מדור עורך פ., נ• הקורא עם הצדק
 אלכסנדר של מצביאו עם רומי קיסר בלבל בץ

אנטוניוס. לפני שנה 500כ״ שחי מוקדון
ת לי תב 715 בנ א דוד כו ת הנו שהתשבץ בינ צ  בי
שעממת. הנה דנירה לדעתי לדגירה. לכו מ  מך לא ו

ת הראוי בדגירה. התשבץ את לכנו
 חיפה ארליך, דב

 ארלין, הקורא של לדעתו הכבוד כל עם
 מספיק נסיון לו שיש סבורה המערכת אין

- בדבר מוסמך באופן לקבוע כדי בנושא ג  ד
דוה.

סוחרים ההרוגים
מד מהימן ממקור ס מו  כי מקרי באורח■ לי נודע ו
שפחות ת. מ לו שבניהז שכולו פ ר. במלחמת נ שחרו  ה

ם בוחר כרטיסי קיבלו  (לחללים) להם המודיעי
שימת שהנם ת הבוחרים בר ס  מקרת השניה. לכנ
ש ביותר. החריפה בצורה להוקעה ראוי זה מבי

 תל־אביב כ., א.
המו למכונות כי לזכור כ. א. הקורא על

רגשות. או לב אין פתקי־הבחירות את ציאות
הדת עינויי

ב הרעש מה מים ה״עינויים״ סבי ה המדו חנ מ  ב
?711 הזה (העולם ג׳למי ת מעט הרי ) מלו ע  הת

ס תזיק לא פו טי וטרוריסטים. מציתים של זה ל
ם נם כ טרור מזלזל עתונ  וקורא במדינה הקלריקלי ב
ם״ ״מלחמת לכך אני דני ת. בצורה אי רוני  אי
ם, זוכר שאני כמה אינ במלחמת נהוג היה מספרי

צחים להוריד דיאנים ד יתכן הקרקפת. את למנו א  מ
שיטה נם שזוהי עילה ה תר המו ם כלפי ביו אני די אינ  ה

שלנו. הקנאים
טבעו! פרוויזור, משה

רותי רדתי,
 (העולם מצליחה״ היא ״נם רותי של בקריקטורה

סל נראה )709 הזה ת פ ד בניו־יורק העצמאו שהלפי  כ
שמאלית. ביד אחוז ת, ה או צי מ ד הלפיד נמצא ב  בי

ת. הימני
ירושלים מרקס, מיכאל

שי החידון את שפתרתי• אחרי שת הבל  אני בול
ה כל אחרי ף בעתון, תמונ  שאני נוכחתי ולבסו

ע. להתמצא מתחילה ש של בקאריקטורה במקצו  דו
מת ״רותי מ אל״ את מרו  )712 הזה (העולם המור

ב שיש נוכחתי ה. ננ מונ  רביעית העומדת החיילת בת
ר, ה מחזיקה בתו מונ ת שונה ב ה אך תיק, הרא מונ ת  ב

מד האדם נעלם. הוא השלישית  החיילת ליד העו
צא אינו בעיני. חן מו

 ירושלים מזרחי, אביבה
 :איומה הודאה דוש מפי הוציאה המערכת

בעצמו. התי־ק את גנב הוא
4 x לעולם קורא 4
 פרטים הצבור לידיעת שהבאתם על שמחתי כחובב

ת על בבו ,711 הזה (העולם הרדיו חו הצ אולם )
 חובבי על אחת מלה אף מצאתי שלא על טערתי

 האויר, את מלכלכים שאינם זה שמלבד ההאזנה.
ם בהרבה שונים הם אין  הם נם הפעילים. מהחובבי

ם. ומקבלים שולחים ב כרטיסי  חובבי באגודת הרו
ם. של הוא הרדיו מאזיני

מאזין חובב ג., ב.
 לפרסום זה כמדור יתקבלו לא
 למערכת המגיעים מכתבים שום

שול של הכתובת או השם בעילום
 את לפרסם המבקשים קוראים חם.

 האמתי, שמם ציון ללא מכתביהם
לכך. נימוקיהם את להסביר חייכים

ר ע ש ה
 במנוחה לעבוד בלילה, במנוחה לישון לו הניחו שלא באלה בר רוני של נקמתו זוהי

 אליו מהיחסים דמגוגיות, סיסמאות של מבול עליו שופכים ברמקולים, מטרמרים הם ביום.
מטומטמים. כאל הבוחרים) שאר (ואל

 מסכנים שאנשים בשעה בה דבר. מקיימים לא הכל, את מבטיחים הם :רוני אומר
הדיבורים. על שלהם פרנסתם מחיתם, להרויח כדי לעבוד נאלצים (כמוהו)

 הוא שאין עד בראשו, מתבלבלות שהאותיות בוחר, של הבלהות הלום :הכל בסך
 מי ולפרוטקציה, לקורופציה לשחיתות, מתנגד מי הגלויות, את מקבץ מי כראוי עוד זוכר
טוב. וכל שלום רוצה
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