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 הזה. העולם של 900 מס׳ הגליון זהו
גליונות. 900

 מודאגים עורכים ניסו בהן פעמים 900
 של ההתענינות במרכז יעמוד מה לנחש
 מה שלושה, שבועיים, שבוע, בעוד הארץ
אז. עד המאורעות התפתחות תהיה

 שהגליון לעורכים נראה בהן פעמים 900
לעולם. יושלם לא

 האחרון ברגע הופיעה בהן פעמים 900
 והפכה הכל את ששינתה הגדולה הידיעה

 אחרי אחת דקה פיה על המערכת קערת את
עשרה. שתים־
 יש כי לבסוף נתברר בהן פעמים 900

 הגליון מסוגל מאשר חומר יותר שלוש פי
לק לשחוט, ערלי־לב עורכים נאלצו לקלוט׳

 (לכותביו) שנראה חומר ולזרוק לקצר צץ,
בנות־אלמוות. כפנינים
 סוף־סוף הגליון הגיע בהן פעמים 900

תוכ מה מזמן שכחו כשהעורכים לקיוסקים,
חודש. בעוד שיופיע בגליון מזמן שקעו נו,

 ושוברת- מורטת־עצבים מפרכת, עבודה
 מסכנים עורכים בה עוסקים מדוע לבבות.

אותה. אוהבים׳ שהם מפני י אלה

 זה מתמיד מאבק של הנשכחת החזית
 של חזיתם זוהי חסרת־זוהר. אפרורית, היא

 מנסים טורי־מספרים, על הדוגרים האנשים
 גב לו שאין עתון של תקציבו את לאזן

כלכלי. או מפלגתי
 חדשה גיזרה פתחנו האחרונים בשבועות

 כוחות מיטב כעת עסוקים ובה זו, בחזית
 מן מאד, לך נוגעת שהיא מכיוון המינהלה.

כך. על קצת לך שאספר הראוי
 בגל־ון היה (זה לידינו זה עתון כשקיבלנו

 הנייר חמור. צנע בארץ שרר )651 מם׳
 ויקר !מקוצב היה בנמצא׳ כמעט היה לא

 העמודים את לקצץ נאלצנו שחור. מזהב
 סנטימטר כל על לנו חבל היה רחמים. ללא

 מערכתי חומר על־ידי תפוס שאינו מרובע
 בשפע, בידיך היה עוד הכסף ואילו צפוף,

ניכרה. במידה לפחות או
 מאד להגביל :הגיונית מסקנה אז הסקנו

 העלאת במחיר אפילו המודעות, שטח את
 עצמך על קיבלת ואתה נהגנו, כך המחיר.

הגזרה. את

ה אל הקצה מן המצב השתנה בינתיים
 אינו ולרוב בארץ, עתה מיוצר הניר קצה.
הפ ואילו ועולה. עולה שמחירו אלא חסר,
 הייצור מחירי ומצטמקת. הולכת בידיך רוטה

 אין העתון מחיר את בהתמדה. קופצים
להעלות. ברצוננו
 המודעות בחזית ונזכרנו חזרנו זה במצב

ה מאד. גדולה בהתקפה פתחנו המוזנחת.
 שמח־ :משביעות־רצון הראשונות תוצאות

 העולם אחוזים. מאות בכמה גדל המודעות
מב בארץ הראשי השבועון כיום הנו הזה

 בשטח בראש עתה צועד והוא זאת, חינה
השטחים. בשאר כמו זה,

 מה לנו יש אמנם, קלה. אינה העבודה
 בראש צועד זה עתון :למפרסמים להציע

 את (שאל בארץ הקיוסקים בכל במכירה
 כמו שלא לך). יספר הוא שלך, הקיוסקאי

 חי שעות, לכמה מוגבלים שחייו יומי, עתון
תריסר חצי שלם. שבוע משך השבועון

 מעל־ נוסף תריסר חצי אותו, קוראים איש
בו. עלים

 המפרסמים את לשכנע קשה היה תחילה
 זה. מסוג שבועון של המיוחדת ביעילותו

בשבועו הפרסום עומד שבחוץ־לארץ בעוד
מכ הראשון, במקום הגדולים הלאומיים נים
 השבועונים של תקציבם כל את כמעט סה

 דרוש חדשה. תופעה זו בארץ הרי עצמם,
 ליעילותו ביחס המפרסמים את לשכנע רק לא
 אפשרויותיו לגבי גם אלא זה, פרסום של

המיוחדות.
 בידך זה עתון לוקח הקורא, אתה, כי

 לך יש רוגע. בבית, לרוב יושב כשאתה
 אותך, מענינים הם אם בדברים, להתעמק זמן

רי בסיסמוודפרסומת כך כל מעונין אינך
 בסיפור ׳מעונין להיות יכול אתה אך קות.

 את לנצל כיצד להחליט לך שיעזור אמיתי,
צר את לספק ביותר, היעילה בצורה כספך

ביותר. הנוחה בצורה כיך
 החליטה זו, בדרך למפרסמים לעזור כדי

 המינהלה, עם פעולה לשתף בשעתו המערכת
 הפרסום חומר להעלאת מכוחה להקדיש
 בצורה מערכתי. חומר כמו רמה לאותה

 מודעות של מדור לצרכן״, ״דו״ח נולד זו
 מגמה מתוך העתון, עורכי בעזרת הנערכות
 נולד כך האפשר. ככל מענינות לעשותן

לאו בנים למתבדר״, ו״דו״ח לנוסע״ ״דו״ח
 לבוחר״, ״דו״ח גם נולד כך משפחה. תה

 שעל מפלגתיות, מודעות של חדש מדור
שעבר• בשבוע לך סיפרתי יצירתו

 המודעות שעמודי הדיעה שוררת באמריקה
 עיון - ביתר נקראים הלאומיים בשבועונים

 ׳מקווה אני המערכת. עמודי מאשר וענין
 נשתדל אך בארץ. כך כדי עד נצליח שלא

ישעמ לא טורי־המודעות כי יכולתנו כמיטב
אותך. מו•

ה השטח על להתרגז כקורא, אתה, יכול
 קצר- חשבון זהו לדעתי, אולם, ממך. נוזל

ראות.
 את שהטילה בעבר, הזה העולס שיטת

 הגדולים המערכת שמתי קיום עומס מלוא
 עם חמורה. בעיה מעוררת שלך׳ שכמך על

 הנייר מחירי של הנוספת המתמדת עליתם
 מצב ליצור זו שיטה של סופה והייצור,

 את להעלות היא הברירה ואם בלתי־נסבל.
להג או המערכת שרותי את לקצץ המחיר,

האח שהדרך דומני המודעות, שטח את דיל
ביותר. הטובה היא רונה

 חשבון גם ישנו השלילי. החשבון זהו
 שטח מצמצם שעה לפי הקובע, והוא חיובי,

 אולם המערכתי. החומר שטח את הפרסומת
 למצב שיוביל שלב־ביניים, שזהו מקווה אני

 — המנהלה חילות ימשיכו אם כי הפוך.
 כבד ׳מערכתי תותח עתה העמדנו שבראשם

 המודעות, בחזית קדימה לפרוץ — מאד
 מספר את להגדיל בעתיד לנו יאפשרו הם

 המערכת. שרותי את ולהרחיב העמודים
 הגדולים השבועונים כל של דרכם היתד, זאת

מהם. ללמוד ומוטב בהוץ־לארץ׳
 ממך לבקש רק אנחנו יכולים בינתיים

 חצי היא העורכים צרת אמנם אם סבלנות.
 של צרתו כי בחשבון קח הקורא, נחמת

 ולתמצת דבריו את לצמצם הנאלץ הכותב,
 יותר מכאיבה היא למינימום, עד אותם

 החומר את המקבל הקורא, של צרתו מאשר
המתומצת.

□כתבים
וכוכע-גרב ג׳י. גי.

ד מר של תשובתו  ם5חעו לעורך בן־נוריון דוי
 שאמר. הדברים את להכחיש סירב בו ),899( הזה

 לרבבות מטירת־לחי היא זה. עתוז על כביכול.
מר. הוא העתון. קוראי חנו למעשה. או אנ כו ש

לי עוכרי־ישראל, אוהבי-זוהמה. לנו או  בוג־ נם ו
 עלינו להתנבר רוזנה בז־נוריוז מר בעמנו. דים
א כפי הערבים. על התנבר שהו

אמז וותיק כקורא  הרואה חזה, העולם של ונ
 של ולמסורת הקרבית לרוח ישיר המשך בעתון

הת דברי נגד תוקף בכל מוחה אני כובע־הנרב.
שאות אלה. והשמצה נ

שבע באר־ לויט, ישראל
שב למה !חוצפה מו את הזה האדם חו צ ? ע

א — הערבים על התנבר מי ש האלפים או הו
? הקרבות של בבוץ רבצו

 תל־אביב מאירי, יוחנן
ש •..בז־גוריון, שעה תרנגולות שאכל האי ש ב

רד. במקום בקאדילאק ונסע לצנע. הטיח ה בפו
ה לידי הפוליטיים מתנגדיו את שהסניר איש
מי הבריטי אויב דט. בי ש המנ ע האי  את שהטבי

שעה אלטלינח ב ב אוי מד שה  תל־אביב. בשערי ע
ש ך את שיקח האיש קיביה, את שהחריב האי טו ל  ש
דיו. היחיד תנו אם לי ש) לו. י  רוכב הזה (האי

ם זוהי כולם. את ודופק כולם על 1 מדינת־עבדי
תל־אביב ז., ישראל

שו מה יודע ...איני  האחרים הקוראים אלפי יע
שה אני מה יודע אני אבל הזה. העולם של  : אע

 מפלנה לשום בבחירות קולי את אתן לא לעולם
מצא הזה האיש אשר ם נ שלה... ברשימת־המועמדי

ירושלים ברמן, יצחק
לסובלנות הדרך
ת באשר ש לפגיעו  (העולם בישראל הדת בחופ

 חופר את להפיג שעלולה הצעה. לי יש )894 הזה
ע אני :הדתית הסובלנות פר כמה להכליל מצי

ת החדשה הברית של קים כני ם בתו  של הלימודי
ה שהרמה סבור אינני הממלכתיים• בתי־הספר

ד כתוצאה תרד במדינה מוסרית מו  אלה פרקים מלי
ט שו פ הדבר להיפך. לרדת). לאן כבר שאין מפני ו

ל החופשיים בין הבנה של יחם ליצור עשוי
ם ובין — דתיים לנוצרים. היהודי

לון דרופסייב, ירחמיאל  חו
 ישו שאמר כמו — המאמין הקורא אשרי

החדשה. הברית מפרקי באחד
נחתו לא הצלחות

ת הצלחות פו פ מעו ב )896 הזה (העולם נחתו ה
 בקיוסקים חזה העולם של שירות־הספרים עזרת

ת, מהירותן למרות אולם תל־אביב• של טסטי  הפנ
עו טרם צד לחולון. הני  תופעה להסביר אפשר כי

? זו
לון גולדגרט, חנן  חו

רו הצלחות  בדלק, להצטייד כדי לחלל חז
בקרוב. לתעודתן יגיעו

ז אתם אלוהים התחת
מצ׳י. בשם חבר לי היה תו סידר אלוהים חיי  או

ניו מערכת את ובנה קצת  שן כלומר לסירוניו. שי
שנה אחת ה. אחת ושן י  אלוהים מילא, אז איננ
א עז מי אלוהים. הו דו לטעון י  אתם, אבל ? ננ

 לסירוגין חזה העולם את לי תשלחו כי אתם מי
ע — שבוע כן שבו לא ו

 ירושלים אביעומר,
העליונה. ההשגחה מקום את תפס הדוור

דם ללא מים
מצב מצבי שפחתי ו שבי של מזה גרוע עוד מ  תו

ם )897 הזח (העולם כפר-מנדא מדי ת העו פו להיו מ
 אנו בית־נטופה. סכר הקמת עקב מבתיהם. נים

שב מתגוררים ם בו נם אשר טל-שחר. במו  מתכונני
שלטונות תי. אנס להקים ה ר מלאכו אנו  את שי

תי ירושלים. מהרי הזורמים המים א בי מצ  בין נ
ם הבתים חנו לפינוי. המועמדי אנ ם ו  לעבור עתידי
ד אחר למקום שנה, עו צוי כל ללא ה  פרט — פי

ם להחזרת שקענו הכספי ת לשיפורים שה וב בבי
תכונן אני כן פי על ואח משק.  את לעזוב מ

טון ללא המקום והתמרמרות. רי
טל־שחר שאול, יעקב

חזירית מלחמה
ה המשלט על התקפת־בזק עורך הדתי האנה

 )896 הזח (העולם הזזזירויות במלחמת ! אחרון
הדוג שוחרי־החופש לאגף חמורה מפלה צפויה

ת לים כויו  (חופש במגילת־האו״ם שנקבעו האדם, בז
ם והמצפון)* הדת המחשבה. מדי  את לגו לסגור עו

הפה.
עו אם מנ נו י פי א. — בשר־החזיר את מ ל מי

עו אם אבל מנ תנו י תו, לקנות הזכות את מאי  או
תו את לסמן נוכל ה־ שחורה• במסגרת יום או

5 כריכות 1
ד □511171 ו ה

 המבקשים הקוראים כל
 ״העולם גליונות את לברוך
 )1954( שעברה מהשנה הזה״

 כדואר להמציאם מתבקשים
באו או )תל-אביכ !,36 ד. (.ת.
 תל־ ,8 גליקסוץ אישי(רה׳ פן

-11.00 השעות בין אביב,
).16.00—18.00 ו־ 13.00

 3.500 הוא הבריכה מחיר
ל החפצים והקוראים ל״י,
בדו הכיתה הברך את קבל
 סך להוסיף מתבקשים אר
פרוטה. 500

 הגל־ את תשלים המערבת
תש תמורת החסרים יונות

לג־ פרוטה 30<ן של נוסף לום
ליון.

שואים  תהיה מה דתית■ היא האכילה דתיים. הם ני
ן הבאה הנזירה

 יסתפקו הדתיים כי הסבורים אלה הם תמימים
שיגו. במה עלולים אנו בבוקר מחר :להיפך שה

תון ולקרוא לקום עו הם כי בעי  חוק בכנסת הצי
שי־נשים על לפיקוח  תהיה. הכוונה בפרהסיה. מלבו
בן, שמלות כמו ת ל ם. בעלו שופי כיוצא לבגדי-ים מח  ו

אבון כי נראה בזה. האכילה. עם נובר התי
לון יומטוב, חמוד,  חו

אבון : דיוק ליתר  אי־אכילת עם גדל התי
בשר־החזיר). (את הזולת

האור מנגנון
ם שנה כבר עברה ת את שספנתם מיו ה המכו

ת  במדי• חולפת העונה ).842 הזה והעולם אחרונו
אין רות ם ו מעי מן קטן. עד נדול מדבר שו  ה־ בז

כינו לא אחרון ץ או התקפה, לראות ז  של שמ
לו או התקפה. ם אפי שהו. איו  להסיק יש האם כל

? (בצינעה) פורק החושך שמנגנון מזה
תל־אביב בר־דג, ישראל

מוות או סירוס,
 האדם נתן. נרשון על להניד מה יש לי נם

תו על הלוחם כו  (העולם לו הרצוי בסין לבחור ז
תו סנשתי )■899 הזה ת לראשונה או שכונ  התקווה. ב
שה אחד היה הוא שלו שים. ארבעה או מ ש אנ
ענו תון עזרה לקריאת נ או בעי ב  ל־ דם לתרום ו

ר הולה.  אלנבי ברחוב עברתי אחדים ימים כעבו
ת ניגשתי התקהלות. וראיתי ול אירע. מה לראו

שון. את היכרתי הפתעתי א נר שהו  בנדי לבוש כ
שה סו אחדים צעירים נורמלי. קהל ומוקף אי  ני

הני לא קולות, בקולי עליו לינלנו בו, להתגרות
ל. מחזה זה היה בשקט. לדרכו ללכת לו חו עי  מנ

לו  בסדום אירע כזה שדבר לי מספרים היו אי
לי הייתי בימי-קדם, מין, או א אל?... אבל מ שר בי

 לא כי נוכחתי הזה העולם את שקראתי לאחר
 סדומית• בהתנהגות הצטיין העירוני הנוער רק
סטי הנוער נם אלי צי  לסרוח ידע הקיבוצים של הסו

שי מבחן בעת שיט במקום : אנו עוזרת יד להו
ט הם בצרה, לאדם שו אמרו הדלת את לו הראו פ  ו

שלום. לו
עו עתה ש. עד מים הני ם הרופאים נפ כני  מו

שראלי החוק אולם נרשון. את לנתח  כובל הי
א כזה אם אותם. שראלי, החוק הו שד יקחנו הי  1 ה

שפוך בשביל רק כאן חיים בני-אדם האם  את ל
ת זוהי האם ? במלחמה הדם  אשר היחידה הזכו

? לאזרחיה חוקי־הארץ נותנים
תל־אביב ז׳ופה, ישראל

מי? של שגריר
 שהשגרירות )897( הזה בהעולם לקרוא נדהמתי
ם ויזה לתת סירבה הצרפתית קינן• לעמו

הו לנמרי ברור שה שז ת של מע  מצד התנקמו
סתה קבוצה אותה שמה את קינן על להטיל שני  הא
ס ח ה בי צ צ פ ם. ל ק םנ ת־ בי ה ב ל ח שנ ן ו לו ש ל כ ד כ  כ
בבית־המשפט... חרוץ

מייצג מי את :אחת שאלה לעורר עלי אולם
ה הרפובליקה את ? בתל-אביב צרפת שנדיר

ש, דנלה על שחרתה צרפתית ה״ שויון. ״חופ  אחוו
שך את או — תו ה ? התל־אביבי מנננוד

תל־אביב דיין, יצחק

בעודם״ ביותר העתיקה ,,הבעיה
 למטה ישראל ממשלת על-ידי שהוגש האחרון, הדו״ח לפי

 אלה, יצאניות בישראל. פרוצות אלפי במה כיום פועלות אונסק״ו,
 הבעיות אחת את מהווים חשבונן, על החיים הגברים ואלפי

 בה עד העז לא איש אשר בעיה - במדינה ביותר הבאובות
 חוקרי ונפיץ החברה צרבי הקיים, החוק לאור כגלוי, כה לדון

המשטרה.
 עובדתי דו״ח לקוראיו הזה״ ״העולם יגיש הבא השבוע מן החל

כיסודו. הענין את שחקר מיוחד בתב כידי כתוב מאלף,
? הנגע היקף מה

? השכירה האהבה תעשית פועלת איך
 חוקרים, שופטים, - בבעיה המטפלים האנשים של דעתם מה

 מצד והיצאניות התחתון, העולם ואנשי אחד, מצד פסיכולוגים
? שני

 יסוד ישמש סנסציוניים, סממנים ללא לבעיה שיגש זה, דו״ח
זה. חברתי בנגע ומפוכח הגיוני לדיון

900 הזח וזעו?•:


