
ר ע ת3מ

ג 0!וו1הו ו.!
4 6 א£ ח *וז0<
יוויזיור■•'" י41**נ *■■יוה

* 5 1  £ $ !
 ז*י**ורפ*יח זוםברדי חשבווגוו

 המברקיס: נמנן תל־אביג * גליקטון זד1,
 .2*785 זן8םל ,156 ז. ת. .פולנזסרנז*

בגנ*ס. הזח העולם : לאור ■מזציא
.25204 סל. ת״א בע״נז, ישראל ום9ד

;הראשי העורך
רי רי או *גנ

 • :ממערכה ראש
ם רו כהו •

: כיתוב עורך
לגיא ■י

:מראשי מכתב
אי ■נו ■ר■ !

:משנה עורך
איסז דוב

: תבנית עורך
איל! סימה■

:הראשי הצלם
ברני! דו

:המערכת חברי
 גלילי, לילי נבי, ה ני* בשן, יחיאל בז־אאריא, משח
 אוסקר זראי, ורבבה יוחגז זהבי, בווי ורד. רוחי

 קשת. פילבי קינן, עמום סט!, אביבה טאופר,
רפפורט. אברהם

:האנגלית המהדורה עורכי
מלני!. ביל פסטור. דויד שטר!, דניאל

הספרדית! המהדורה על הממונה
הרד' שלמה

!הראשי מצייר
ברמור שמואל

 מבצעים מנהל
אדיר שלמה

: דפוס עורך
אריאל אריה

:מעבדה מנהל
טווייג דוד

 הסותרת תחת המתפרסמוס מודעות עבור מלבד ממודעות. תוס! סבור אחראית ■מערכת איו
ס דו-  ונבדעות המערבת תברי על־ידי המופנות נבו׳ לנוסע* ״וו״וו לממבדר•. ״דו׳־ס .לערבו׳■ •
ר סל-יד■  חסערכת אין אשר עיבוריים וארגונים מפלגות מטעם מודעות ■ולל לבוחר* ״דו״ח הסונ

ע. המובעות ולדעות לתופנן ומראית שאינ ט המערבת. דעות את שהיא עורה בשום משקמו* 1ו

7 '  * ']?
 להעליב בוודאי עלולה היתד, זאת דעה אל.

 לכל מציעה אני ולכן פוליטיקאים׳ כמה
ה את לסיים מפלגה ■בענייני העוסק אדם

להתקדם. יכולים השאר כאן. קריאה

היענו כי כל קודם להודות חייבת אני
ב ששיבצתי הקטן למשחק הנלהבת תך

 הדהי־ )916 הזה (העולם לסבתא ספר עמוד
 במגע באה ואינני היות במקצת. אותי מה

 היתד, השוטפת, המערכת עבודת עם יומיומי
 שכלל שק לקבל מוזרה חוויה לגבי זאת
וצהובות. לבנות, חומות, מעטפות 481

פחות. לא משונה היה המעטפות תוכן
ל כותרת לחבר היה שביקשתי מה כי אם

 הרי ציור), (ראה בקשקשת שהופיע ציור
 כאלה היו בכך. הסתפקו לא מכם רבים

 הציור, חובן את באריכות לי שהסבירו
 בכמה הכללית השכלתי את שהרחיב דבר

מפו ציורים צירפו אחרים כיוונים. וכמה
 חדר כדי עד הרמז את המרחיבים רטים
הסתפ הממעיטים בתוכו. אנשים ושני שלם

_לכותרת הצעות עשר עד חמש במתן קו , 
 יכלו שלא מה את לעשות לי להניח כדי

ביו המוצלחת את לבחור — בעצמם לעשות
 שכחו לא שולחי־ההצעות שבין האבירים תר.

 אולי אלי, המכוונות לוהטות מחמאות לצרף
 לב־אשה מלרכך קל אין כי הנחה מתוך

 במיוחד חשוב והדבר מחמאה, באמצעות
 בתחרות־כותרות. שופטת״יחידה היא כאשר

מחמ לקבל שנעים מודה אני פנים, כל על
אותן. הממציאים לכל שלוחות ותידותי אות

מ איש כי לציין מעניין לעניין. ועכשיו
 הכותרת את הגיש לא ההצעות *שולחי בין

נשים. שתי ציירה: על־ידי לקישקשת שניתנה
באוטו- יחיד מקום על רבות שמנות

 התכוון מצה״ל זיו דן סגן־משנד, כי אם בום,
 הכותרת את כשנתן רעיון לאותו בוודאי

 גם היתד, וזאת שלי! ׳המקומ זה סליחה!
 כשהציע מתל־אביב דיסקין נתן של כוונתו

? מתי עד — ב״דן״ צפיפות
 הראשון שהפרס החלטתי פנים, כל על
 : ביותר והקולעת הקצרה לכותרת מגיע

, ז ג רו  לאחר קוראים. שני על־ידי שנשלחה כ
 בחמשת איפוא, זכה, ביניהם, הגרלה שערכתי
 פרל־ יוסף ראשון לפרס שהוקצבו הספרים

בחולדה. מתנחלים הכשרת חברי מוטר,
 שלוש על ההחלטה היתד, יותר קשה

 מבין שעשרות משום הבאות, הכותרות
 לשלושת ראויות היו המוצעות הכותרות

 הללו הפרסים אחד את הנותרים. הפרסים
 פנים, אל פנים לכותרת להקציב החלטתי
 בין פנימית הגרלה שוב שערכתי ולאחר
 המובטח בספר איפוא, יזכה, מציעיה עשרות
יו מישהו אולי משפחתו, שם (מה מוטקה

 הנותרים הספרים שני הצור. מקיבוץ י) דע
 נטר קרל רחוב שפירא, למודה יישלחו

 לש** דרושה הכותרת עבור תל־אביב ׳9
ת, פ ת ו ש  רעיון בעדינות להביע שהצליחה מ

 מתל־השומר ספיר וללאה עדין, לא־כל־כך
 ביותר הטובה הפוליטית הכותרת עבור

על :הבחירות מודעות מאחת ישר שהוצאה
!המאכק נטוש זה

 אעבור אם ולעצמי לך עוול אעשה אולם
 שגרמו נוספות כותרות כמה על בשתיקה

 מעניין, מבינונית. למעלה הנאה אישית, לי,
פולי בעיות על חשבו הקוראים רוב כי

שהפולי כנראה סבורים והם דווקא, טיות
בישר להומור העיקרי המקור היא טיקה

©

 יצחק התמחה ביותר גבוהה במדיניות
ירו תלפיות, שכונת ניב, ממוסד בן־אורן

 שני כין התקרבות הציע: הוא שלים.
 אלה היו יותר רבים העולמיים. הגושים

והציעו בישראל המתקרבות בבחירות שנזכרו
 והחזיקו או השלטון כס על המאבק

 כאלה גם היו אחד. בכסא עסקנים שני
 פאר אליעזר כמו יותר, דקים לפרטים שנכנסו

 עין־ כקיבוץ ארוחה שהציע מתל־אביב
 כן־ שהציע מירושלים דודאי וגדעון הדוד,
בע על מדברים וברנשטיין גוריון

כלכלה. יות
 החיים את ■משקפות ההצעות מן חלק

 מתאגרף של פרצופו כמו הספורטיביים,
 בקרב שנוצח לאחר נוצה כמשקל

 בהצעתה כבד, כמשקל מתאגרף עם
ה אליפות או מצה״ל, צ׳רנוצקי יעל של

 שולחן בטנים הרות לנשים עולם
 שמרוב מנרה ממשק קורא על־ידי שאורגנה

 בשמו. לחתום שכח ספורטיבית התרגשות
 רמר שלמד, השגיח הציבור הסדר שמירת על

 כששוטר הנעשה על שהתריע מתל־אביב
תפקידו. את לפתע עוזם התנועה

 הקורא הסתכל לחלוטין אחר בכיוון
 כי שקבע חסר־שם, הוא אף המגדיאלי,

ה נשף בשמלות גברות שתי לפנינו
 בר־אילן שאילן בעוד ביניהן, משוחחות

וקבע סתמיות בגברות הסתפק לא מגינוסר

 ומרילין לולובריג׳ידה נ׳ינה הן אלה כי
זו. מול זו ניצבות מוגרו

כות לגבי קלה חולשה לי יש כי אודה,
 נהניתי כך ומשום בהחלט, שגעוניות רות

מראשון־לציון נרה אליעזר של מהצעתו
 שהניעה המודרנית האשה תספורת

 הנשים מספר אוויר בדואר עתה זה
 משה של מהצעתו וגם פאריס פרננדל,

 אהב שאחד אחים שני מחיפה פאלץ
 קפה, אהב לא בכלל והשני גכינה
את ללכוש והחלו שהתעוררו לאחר

 נסים הוא חביב, אך ואחרון גרכייהם.
 מוצלח באופן שקשר מפתח־תקוה, אמדו

:אחת בכותרת הקשקשת ציורי שני את
ש לאחר בעלה עם שרבה האשה
הבוקר. כארוחת פרצופו את ראתה

 בשבוע להתראות הפעם. סיימתי ובזאת
הבא.

ממובים
חושי אנשי כל

ם י ע י צ ל מ ה כ ר ז . ע ת י ר ש פ א
ן, ג. לו ס א זנ ה די־רי, בי פ חי

 בריונות של בדרך להשתיק המאורגן הנסיון
ה״ ״העולם את חצי־רשמית א הז כן הו סו  ביותר. מ

ם העולים רבבות  צבורי לתינוך הזקוקים החדלי
ת עלו ח שלט בהו נחשלות מארצו  הברוטלי. הכו
כן זה אצלנו שנם לדעת יווכחו אם סו  להתקיף מ
 הסוף זה יהיה — העתון דפי מעל השליט את

הישראלית. לדמוקרטיה
ב הרצון בעלי לכל קורא הנני לכו  שאינם הטו

ש אלה לכל פחדנים,  יקר החפשי הבטוי שחופ
ם לכל להם,  השחיתות עקירת בהכרח המאמיני

ת. חופש למען ולפעול לקום — מקרבנו  העתונו
ע אני :מצי

ת להננת צבורי ועד ליפה (א) שית. העתונו החפ
 פרם בשנה שנה תעניק אשר קרן ליפה (ב)

שר לעתונאי ד במלחמה ביותר והזריז המוכ  ננ
הצבורית. השחיתות
ם קרנות מי  עשרות זה הבריח בארצות קיימים דו

סיוו שנים הנ ח ו הרבה. יעילותם את הוכי
שתנו את נם לשנות ההכרה מ! ם ני אלה. לעניני

ביז שהקהל הזמו הניע ת שתפקיד י א העתונו  הו
שע ומחוסר החלש את לתקוף לא  את ולשבח הי

הננו (כפי החזק  את לשבח אלא — כה) עד שו
ב א, חלש אם אף הטו  אף הרע את ולהוקיע הו

א. הזק אם הו
ם זקוקים אנו למי למשוררי־חצר ולא לעתונאי
ס ניהם. פו ט העתונאי של המקובל הטי  אחרי הלהו

ם קבלות ת. פני או ושעצם מהודרו מצ  במחיצתם ה
ם של שי ם׳׳ ״אנ  את ומכהה אוניו■ את חותם גדולי

א — עיניו כרינו. הו בעו
 תל־אביב עורך־דין, ריטרמן, ראובן

 יעביר זו, יוזמה בברכה מקדם הזד, העולם
הצטרפות. של מכתב כל המתאימה לכתובת

פה עיריית על הסיפור  )917 הזה (העולם חי
א תבו, איו האם אולם, מדהים. הו  נאדל, ברוד כו

שפע ש האנטי־הסתדרותי מעברו מו  ? אצ״ל כאי
תו כל איו האם שמיץ כוונ י פועליו! עיריה לה

חיפה מרכוס, זאב
ההס חבר הוא נאדל ברוך המעדכת חבר
 ההסתדרוול־ לחברי ונכד בן הכללית, תדרות

ה לא הכלאית,  איש היה באצ״ל, מעולם הי
ת ספר מחבר אחדות־העבודה,  פלמ״ח, עלילו

 אחרי השחרור, מלחמת בימי ללח׳׳י הצטרף
חיות־הנגב. ביחידת ששרת
מני  השערוריות במערכת אחד גוף ששכחתם דו

 מועצת :פרוט ביתר או ה., פ. מ. ״ חיפה של
ל' ע שי של ממלכתו חיפה. פו ש־חו שבע, אי  המו
אלמוני... יופף

 חיפה פרדי, יואל
 ח. פ. לט. לגרום רצה לא הזה העולם

מ.פ.ח.־נפש. שום
שנה סבורני  לאור אחת הגיונית מסקנה רק שי
ת על הגילויים ה: השחיתו פ חי שי ב  את עשה החו

שי שלו, ללכת. יכול התו
חיפה שימרון, רם

תי, הדהים ...תמיד ע או ם מדו תוני ם עי מי  מסויי
ם, לב עד מתרנשים שמיי ש תוך ה מו ת שי  במילו

מע שנעשים כד על לא ביותר, החריפות הגידוף
ם שים ם זה על אלא — מכוערי  עליהם שכותבי

ם חלק אותם. וחושפים תוני שבוע מהעי ש ה שתמ  ה
ת במלים  לא מהם אחד אף אולם ביותר. השפלו

לו עשה ביוז אפי שכ באופל לומר שבקלים קל נ מ
שהו נע נבול. היה לא הזח העולם בגילויי שמ

חיפה טזרחי, סימה
תורו הגיע

ד של ברשימתו ו  על )916 הזה (העולם ואהל בי
 מפקח כיי המרמז קטע ישלו קבק, ברגר פרשת
״להו בכדי בשפרעש (קורם נשלח פדר. ראשון

או ה״ צי מונ  למשמר הועבר הקורם ובסיום מהת
שתר. כל איו זו להשערה הנבול.

נו פדר מפקח  בחיפה. הכלכלית המשטרה ראש אי
ע נשלח, הוא  קציני כל קצינים. לקודם תורו. בהני

א זה. קורם לעבור חייבים המשטרה ל יצא הו
 הועבר והתיק החקירה שהסתיימה לאהד שפרעם

 הקורם את סיים טרם סדר המפקח לפרקליטות.
שמר הועבר כי בידיעה אמת איו כן ועל ה למ

ת אני גבול. תו ערבב הנכבד סופרכם כי מני  או
שמר קצין עם סודור. בשם הנבול מ

ציבור, ויחסי מתונות קצין ינאי, א.
תל־אביב

 חנות לבעל קורא היה מה לדעת, רוצה הייתי
או הסכם מפקחי אם זעירה. מצ ת אצלו י  כמו
עטה ם. או ג,ירט גילוח סכיני של מו  לאחר שפתוני

הפכו מו פיה על החנות את שי  תריסר את יחרי
 החנות לבעל ויתנו חדשה להודעה עד השפתונים

ת על לחתום  מספר אתרי טפחים. הצי־תריסר לפחו
הוחרמה. הסחורה כי נאמר בו מכתב יקבל חדשים

ה אפשרות  הסחורה את יקבל החנות בעל :שני
 מאה כמכס, מערכה אתת מאה ישלם אד בחזרה

שיב קנם. אחוז שלו שה ו מם־מותרות. אחוז וחמי
לון הרשקוביץ, חיים חו

!רגליים איזה
מדד תמיד מתחיל (אני !רנליים איזה !יאבייה

חו הזה״ ״העולם מינהלת
 לב תשומז־נ את ומפנה זרת

 המופיעה להודעה הקוראים
 של 2 עמוד כראש קבע דרך

ל ״דו״ח המדור כי גליון, כל
מוד של מדור הוא בוחר״

 אין אשר מפלגתיות עות
 או שייכות שום למערכת

 המובעות הדעות עם קשר
 נבדלות אלה מודעות כהן.

כעוב רק רגילות ממודעות
 רשאי המודעה נותן כי דה

 של הטכני כשרות להסתייע
 של והתבנית הכיתוב עורבי

 אח להתאים כדי המערכת
הר לסגגון המודעות סגנון

העתון. של גיל
 זה כמדור הופיעו כה עד

הכ המפלגות של הדו״חים
 דו״־ 4( פרוגרסיכים : אות

ה אחד), <דו״ח מפ״ס חיסז,
אחד). גדו״ח הכלליים ציונים

 הרגילות המודעות במדור
ה כמערכת כה, עד הופיעו

 מודעות הנוכחית, בחירות
 :הבאות המפלגות מטעם
 ),3( פרוגרביבים >,2( מפא״י

(ו). הכלליים הציונים
״העו של המודעות מדורי

מפל לכל פתוחים הזה״ לם
 דכי את להביא המבקשת גה,
 כל ללא הקוראים, לפני דיה

הגבלה.

איזו ! בלונדי חיוך איזה רגליים) ה ו  ! פוז
שומת פרוינד, תמר הגברת  :לבך לת

ם שת הנ״ל בנתוני להת רצוני עז לבי. את כב
אתך. קשר

ל' אם המכתבים למדור כתבי אנא עי  להענות תו
זו. לבקשתי

 ותיק .2ז בן רציני. בחור אני סרטים? לתוספת
שב בארץ.  ובעל שחרחר. נבוה, שבע. באר תו

מרץ.
ס מעוניין פו טי ר. ב... כמו

לון, נחמיר, ח שכון שבע, באר אי דוו

? מאומה לא על מאומה
ל' לילי ב מגלה זאת גלי * חופר שו ציו טליגנ  אינ

משווק.
שה את תרע לא כלום  העברית המלה של פרו
ה השנורה מ או ? מ

א >916 הזה (העולם החרש במדורה מת לא הי
ששת תה עת זו מלה לכתוב בו  ההיפר את לומר כוונ
 הבדוקה השיטה — הנדלה :(בהגדרתה בדיוק.

ה לקבל מ או שהי) תמורת מ עו מ  ז נפש עד מים הני
דו מ ל ת ש או. ק! את שתתטלו או עברית - העס

הי מענייו נ.ב. ר איזו  את תפרסמו אותה הדי
. שתתנו המתחמקת התשובה ומהי מכתבי. ל.. ני כו

 שמר עין קורא״, ״אחד
 בפני ליבה מעומק מוזוצלוז גלילי לילי
 שהוא באיזה פגעה אס שמר, מעין הקורא

שו אופן בן. הוא, מאומה הלשווי. בחו  כמו
לא־כלום. ולא משהו

הסתדרות לא כנסת
כי מסרתם )916 הזה (העולם תצפית. במדור

עו המזרחי, הפועל קיבוצי חברי ״אלפי מנ ברו י
 ננד כמחאה להסתדרות... בבחירות מהצבעה בם

 אחת ברשימה והמזרחי המזרחי הפועל הופעת
נו המזרחי הפועל כי יודע נער כל לכנסת״.  אי
ט מהטעם להסהדרות בבהירות משתתף שו ש הפ

בה. חבר אינו
 הפועל הוועד ברנשטיין, צבי

 תל־אביב המזרחי, הפועל
בן היתה הכוווה  בה לכוסוז, לבחירות כמו

ש והמזרחי המזרחי הפועל יופיעו אחד. כגו
מבדרת •עצמאות

 אסתר של למכתבה הערות מספר להעיר ברצוני
רון ת היא בו )916 הזה (העולם דו ענ הש בי טו

ת ביום מוות עד תעממה  : העצמאו
ש של מחובתו איו שלה מחברי אי ה או הממ
רר לדאוג כנסת, שמח אדם לבייו ת ה  ביום בכנו

ל זה. בצוותא. יפה ולבלות ולהשתגע לרקוד מסונ
? פעם שרתת האם ל ה״ צ  מה לד ידוע האם ב

תן ה שאת בזה מצעד נו תו, מכנ מצעד או  של כ
ם עייפים ״חיילים ם״. הצועדי  לחיילים הן כפסלי

׳1 לאזרחים הן
ך כנראה אינ כו היית לא אחרת זאת, יודעת ש

ת תבת פן, בכל אלו. מעיו שטויו  לי הרשי או
ת ביום בחברתנו לבלות להזמינך  הבא. העצמאו
אוכיח דברי-שוא. אינם דברי כי לד ו

 צה״ן הראל, דורית
ת אחת שט״ו במצעד הצועדו ת

ל □ א ד ש !•ותר ת
 שעלה■ האחרון, כשבוע הזה״ ״העולם לגליונות הרב הביקוש עקב

 במקומות השתרר להפצה, שהוצאו הנליונות כמות על בהרבה
 על מצטערת המינהלה בגליונות. חמור מחסור כארץ שונים

 עובדה מוכרים כמה ניצלו לפיהן לאזניה, שהגיעו השמועות
 וכמקומות לירה, חצי כדי עד העתון מחיר את להעלות כדי זו

משומש. גליון עכור לירה עד אפילו מבוימים
 להודיע כאלה במקרים שייתקלו לקוראים כבקשה פונה המינהלה

ונמרצת. מיידית חקירה לאפשר מנת על דיחוי, ללא כך על לה

 918 הזה העולם
______________


