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מכונת כתיבה
עברית
קונטיננטל)פורטבל(
כמעט

חדשה

לפנות בכתב  :חל־אביב ת• ד136 .
עבור א.
או טלפונית בין  5— 7אחד,״צ
למס.26785 ,

תשובותיהן הכנות של  8000נשים
על מאות שאלות׳ שימשו יסוד
לספר זה׳ שלא היה מקיף ויסדי
כמוהו על

התנהגותה הגגינית
שד האשה
מאת

ד״ר א קינסי

וחבר עובדיו המדעיים
שהופיע זה עתה בתרגום עברי.
 700עמודים ,מאות ציורים !
המחיר  8ל״י.
עד  15.6.54רק  7ל״י.
מספר הטפסים מצומצם.
להשיג בהוצאה  :״אחיאסף״,
ירושלים ,רח׳ בן־יהודה
ואצל כל מוכרי הספרים בארץ.

במדינה
בנתיים נתג יה זכרוני כסרבן כפול  :הוא
מסרב להגיש אוכל לפיו זה השבוע השני.

עיתתזת
תתליר ל עדו ת ל
זה מכבר עוררה תשומת״לב העובדה כי
מעריב זריז ביותר בגילוי אינפורמציה מהי
מנה על דברים הנוגעים למשרדו של היועץ
המשפטי .למשל ,עוד לפני שחברי ועדת־
הכנסת ידעו מי הח״ב אשר חיים כהן עומד
לבקש את שלילת חסינותו ,פירסס מעריב

היה קשה לקבל את דבריו של שרת ב
מעריב כתחליף נאמן לדבריו — בשבועה —
של משה שרת במשפט עצמו.

עמוד השער
הקהל שהופיע ליד הקיוסקים ביום הח 
מישי שעבר לא היה רגיל למעמד זה .בעלי
הקיוסקים הבינו את המצב  :מדי פעם,
כשניגש כומר אנגלי בעל צווארון נוקשה
הפיך ,פקיד אמריקאי בעל עניבה צבעונית
או סתם עולה מגרמניה ,והחל מפליט מ־״ט
אנגליות ,הגישו לו בלי היסוס את העתוד

BERNINA
מכונת תפירה
ביתית ,מודל 114

ת ופ רת ־ ר זקסת
סתקנוז לב נ ים
מתקנת ג ד ב י ם
בישראל
מיוצרת
שוייצ־
מחלקים
מקוריים.
ר י ים
המפיצים הכלליים :

וי־ל״הדבודגד
תל־אביב׳ רח הרצל 76
ירושלים  :רחוב אב!"
ישראל ,בית ולרו

צייר־חובב מרדכי פזידוק ויצירתו
באמריקה המציאו את הפצצה האטומית

 W 33rשעורכו הוא בן־דודו של חיים כהן ,את
השם המלא )העולם הזה  ( 866של ח״ב של 
מד ,לורנץ•
השבוע ניתנה דוגמה נוספת לזריזות עתו־
נאית זו .בביקר יום הרביעי בשבוע שעבר
ביקש חיים כהן ,התובע במשפט קסטנר
)ראה לעיל( להכניס לתיק ,באמצעות העד
אהוד אבריאל ,מיסמך שכינה אותו בשם
.דו״ח סודי של מר שרת ,על הצעת )מש־
מיד־היהודים( אייכמן ,להנהלת הסוכנות ו־
יועציה בישיבה סגורה במלון דורצ׳סטר ב
לונדון ,מיד עם בואו של מר שרת לשם ב
קשר לכך״ ,היינו ביוני שנת .1944
תמיר התנגד להגשת הדו״ח ,דרש שמשה
שרת עצמו יופיע במשפט ויעיד על אמיתות
ההו״ח ,כדי שיוכל לחקרו חקירת שתי־
וערב .אולם חיים כהן הודיע שלא יזמינו
כעד ,ביקש לקבל את הדו״ח במקומו .אחרי
ויכוח סוער • החליט השופט כי רק שרת
עצמו יכול לאשר את נכונות הדברים בש 
בועה ,וכי בהעדר הופעתו כעד אין לקבל
את הדו״ח.
חצי טור למליץ .בזד ,נגמרה פרשת
הדו״ח הסודי ,אלמלא האינפורמציה הנהדרת
של מעריב בשטח זה .כעבור ארבעה ימים,
בראש מוסף ערב חג שהוכן בלי ספק כמה
ימים מראש ,פירסם את מלוא המיסמך ,ש 
נראה לאחרונה נעלם בתיקו של .התובע •*.
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כשקראו קוראי מעריב — וביניהם הדמויות
העיקריות של משפט קסטנר — את הדו׳׳ח,
התרחב על פיהם של כמה מהם חיוך של
חוסר אמונה .כי הדו״ח ,שנמסר לדברי מע
ריב מיד אחרי שהוגשה לשרת ההצעה ה
היסטורית להציל את חייהם של מליון יהו 
דים ,הקדיש להצעה ההיסטורית עצמה רק
כחצי טור מתוך עשרה ,ייעד את עיקר ה 
שטח להצטדק־ת מפורטת ביותר על מסי 
בות מאסרו של ברנד — דבר שלא היה
חשוב באיתה ישיבה ,הפך לסלע״מחלוקת
מכרעת רק במשפט הניכחי נוכח גסיון ה־
סניגוריה להאשים את שרת ואבריאל בהס 
גרת ברנד לבריטים.
* בין השאר נתעוררה השאלה אס הי
ם־כנית יכולה לקבל )במאוחר( מעמד של
גוף המשלתי ,דבר שנם היועץ המשפטי
דחה אותו.
** חיים כהן עצמו סירב לתת העתקה של
הדו״ח לסניגוריה.

החדש שהיה מקושט
ח״ט אליעזר ליבנה.

בתמונת־שער

של

ה־תה זאת הופעת"!־,בכורה של פרונט'
פ״ג׳ ),עמוד השער״( ,השבועון האנגלי של
העולם הזה בשותפות עם קבוצת ,משקיעי"
הון מדרוט־אפריקה .היה זה גם סיימה
של דרך שהחלה עוד לפני שנתיים.
הנפיץ השלישי .הבעיות שנזדקרי
בד־ך זו היו עצומות .הכוונה לא היתד ,ל 
הוציא לאור מהדורה אנגיית של העולם
הזה ,אלא עתון חדש שישתמש בשריר־
העולם הזה ,אך יספק את הצרכים המיוח 
דים של הקורא האנגלי בארץ ,וביחוד
מעבר לים.
לפני שנה וחצי ניגשה מערכת העולם
הזה עצמה להכין טיוטה נסיונית ,שתאפש־
דיון מקצועי .הטיוטה נשלחה למדמחים ב 
שליש ארצות .התשובה  :לא מטפק.
אחרי הכנה נוספת של שנה׳ הורכבה לב 
סוף מערכת .היא ישבה חודשיים ,הגישה
את הגליון הראשון .הוא לא הגיע לידי
הקהל  :אחרי שיצא מתחת למכבש הדפוס
נערכה ישיבה ,נבדק הגי',יון בקפדנות .ה 
החלטה הסופית  :לא .מספק :
בחודש שעבר נעשה הנסיון השלישי.
מערכת חדשה ,שאנשיה באו מס־ן ,מ־יר־
צות״הברית ומדרום־אפריקד״ ניגשה במרץ
מחודש לענץ ,פתרה בדרכה אלפי בעיות
קטנות וגדולות — החל מן השאלה אם

הארץ
יהלוס

הכובע מאד חמור ,הוא
מאד את ראשך )הבוקר(.
אסתר ט .ראשון־לציון
בייחוד אס תחבשי אותו עם ארנק
סוס ונעלי פרד.
סטודנט יהודי בשם אדוארד שמו 
אל דואק ,בן  ,6איבד את עצמו
לדעת )ידיעות אחרונות(
תמר שבנוב ,תל־אביב
כנראה חשבו אותו הסטודנטיות
לצעיר מדי.
לדעת מר חושי שואפים הציונים
הכלכליים להפריד שכונות פועלים
מחיפה )הארץ(.
א .עצמון ירושלים
כדי לזכות במשק כולו ?

•יייי •! • סיוון
העולם הזה 868

