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״סגי הפרוזאי במונח משתמשים בעברית
 נגמרת בו הרגע את לציין כדי הגליון״, רת

עבו ומתחילה והעורכים, העיתונאים עבודת
״להש לזה קוראים באנגלית המדפיסים. דת

לישון״. העיתון את כיב
 כל הזה העולם למערכת מגיע הזר, הרגע

 המערכת, עבודת נפסקת אז בצהרים. ג׳ יום
ש 48 במשך כמעט ישנו שלא ועיתונאים,

 לא אז, גם אבל מישמרתם. את עוזבים עות׳
 הרגע בין כ׳ נרדמים. המערכת חושי כל
 הרגע לבין לישון, העיתון את משכיבים בו
 ברחוב, הראשונים הגליונות מופיעים בו

 יכולים אלד, ובשעות שעות, מספר עוברות
דברים. הרבד, לקרות
 הזה העולם הקדים בהם רבים, מקרים קרו

למאור כיסוי בתתו היומית, העיתונות את
 היו, אלה אבל שלישי. ביום שקרו עות

 שהמערכת צפויים־מראש, מאורעות לרוב,
מועד. מבעוד להם להתכונן יכלה

 של החירום שרותי עמדו שעבר ג׳ ביום
 נסגר, כבר הגליון מפתיע. במיבחן המערכת

 האחרונות בהכנות עסקו הדפום עובדי ורק
 במערכה. הטלפון צילצל לפתע להדפסתו.

 שני ״הופלו אחד. חבר־מערבת רק שם היד,
האח שלנו, האיש הודיע מצריים,״ מיגים

העיתון. של זה לשטח ראי
 זו, לידיעה אישור הושג דקות שתי תוך

 לדפוס הוראה ניתנה מייד צד,״ל. דובר מפי
 המערכת, גלגלי וכל העבודה, את להפסיק

ה נכתבה לפעולה. הוכנסו הושבתו, שכבר
 צילום (ההופך הגילוף מכון המלאה, ידיעה
ב הצילום הדפסת המאפשרת לגלופת רגיל

 ליד הוצב מיוחד ושליח הוזעק, עיתון)
ל כדי הצבא, של לעיתונות הקשר יחידת

,מיגים.ד של הראשונות התמונות את קבל
 והיעילה המהירה עבודתם את לציין יש

ז במיקרד, צד,״ל, של ההסברה שרותי של
עיתו לכל ומהיר מעודכן הומר סיפקו ד,ם
תמו גם הומצאו ובמהירות־שיא העולם, ני

ב הישראלי. הסיראז׳ מסרטת מתוך נות
 בפאריס הטלביזיה יכלה בערב תשע שעה

 עצמה שעד, ובאותה הצילומים! את להציג
הצילומים. עם להופיע הזה העולם היד, יכול

 ברחוב להמתין רגילים כבר תל־אביבים
 השלישי. ביום הזה העולם להופעת דיזנגוף
ה השעה אחרי עד המתינו שעבר בשבוע
 לדפוב, בסקרנות טילפן מהם אחד רגילה.

 קיבל כאשר הזה?״ העזלם ״איפה לשאול:
 צייר נייר, של גדולים גליונות נטל תשובה,
 עם מעט, עוד יופיע הזה ״העולם עליהם:
המיג.״ של תמונות

 ברחוב, הגליונות הופיעו כאשר כן, על
ש המוכרים, על המונית הסתערות נערכה

 נחטף בהם קודמים מיקרים לנו הזכירה
 היותו בשל המונית, בהתרגשות הזה העולם
מסויימים. גילויים המפרסם הראשון העיתון

★ ★ ★
 מפלגת של בסאונה שערים, מתוך קטע
אגודת־ישראל: פועלי

בירוש הר־ציון על הממונה נגד המשפט
 מוות בגרימת המשטרה על־ידי שנאשם לים,

 אורי של בלחצו הוגש פלזסבו, דויד לפסל
 היועץ ומן המשטרה מן הירפה שלא אבנרי,

ה את לקיים רב רצון גילו שלא המשפמי,
משפט.

שה מפני דחבים, הדים יהיו זה למשפט
 הר על הממונה רק לא כי תוכיח הגנה
 הותקנה זו אלא השרשרת, על ידע ציון

 המחוז על והממונה המשטרה בידיעת גם
 בקורבן בחרו איפוא, זה, מדוע בירושלים.

מש מטעם ציון הר על הממונה את דווקא
הדתות? רד

ה השאלה את עצמי את שאלתי אני גם
 את שם פגשתי ציון. להר נסעתי לכן זאת,

חייכ יהודי זהו בלוי. עמרם הרב הממונה,

 שם עם שמו זהות שלמרות וטוב־לב, ני
מיוח קנאות גילה לא נטורי־קרתא, מנהיג

ה על לדבר רצה שלא כמובן בשיחתנו. דת
 יכולתי לא השיחה בתום אולם עצמי. משפט

ש משום דווקא בו בחרו כי להקיש, אלא
 בסולם עמדת־הכרעה וחסר טוב־לב כה היא

 כהמלצת הלאה, לחפש במקום המפד״לי.
 האחראים כל את ולמצוא המשטרה, חוקרי
מסביר בשערים הקטע בו. הסתפקו באמת,

כלוי נאשם
 ידע, לבדו בלוי שלא תוכיח ההגנה מדוע:
ובו׳.

★ ★ ★
 כתבות מלאה שוב העולמית העיתונות

 שנים שלוש קנדי. הנשיא רצח על ומחקרים
 מחדש בו העוסקים כל נוטים הפשע, אחרי

 אוס־ לי רצח האמנם השאלה: את לשאול
 רצת האמנם לפחות: או הנשיא? את וואלד

הנשיא? את לבדו אוסוואלד
 למחרת שלנו, הגדולה הכתבה על עברתי

 נשאלה השער על .0369 רזה (העולם הרצח
 גיליתי קנדי?״ את רצח באמת ״מי השאלה:

ב נדונו עתה, המועלות השאלות, כל כי
כתבודענק. אותה

 עד ניתנה לא אמנם זו לשאלה תשובה
או שואלים שעתה העובדה עצם אבל כה.
, תה לם ו  שאלות של טבען כי מעידה כ

 לא וכי תשובה, ודורשות עולות שהן כאלה
ה שיימצאו רק דרוש מהן. להיפטר קל

 הראשון. ברגע השאלות את שישאלו אנשים
★ ★ ★

 לקוראינו עליז, יותר קצת משהו ועכשיו
 בשנתיים לנו כתבו רבים יותר. הצעירים

ל קרה כד, בגעגועים: ושאלו האחרונות,
לרותי? מנתבים מדור
הקל קולקטיבי: חטא על להכות חייב אני

 לוותר שאפשר חשבנו זה. במדור ראש נו
תפ מילא שהוא למסקנה הגענו עתה עליו.

קור למיפגש חיונית פינה יצר חשוב, קיד
הת כן, על הארץ. פינות מכל צעירים אים
הזה. העולם דפי מעל שוב לראותו כונן

 אם או מישאלה, בינתיים לך יש אם
 המתכתבים הראשונים בין להיות רוצה אתר,

 היא נפשך. כאוות זאת עשה — רותי עם
למכתביך. מצפה

תזכיר
ספיר פינחס שר־האוצר ענה השבוע אילת־אשדוד. תעלת •

הזה (העולם בץ המהנדס תוכנית הובאה אם :אבנרי אורי של
 במגע הממשלה נציגי באו ואם הכלכליים, הנתונים נבדקו אס בממשלה,
! ולא לא לא, : השר תשובות הדרוש. ההון לגיוס כלכליים

ה • ד רי ה. הי ד קנ  השבוע אמר אבנרי אורי ח״ב של לשאילתה בתשובה ל
 הקונסוליה שמנהלת התעמולה נגד תפעל לא ישראל ממשלת כי בכנסת אבן אבא

 שגרירויות : אבן של טענתו לקנדה. בעלי־סקצוע של ירידה למען בישראל הקנדית
 שם בכך לישראל. עלייה למען דומה תעמולה מנהלות בעולם ישראל
 הזה (העולם ״הירידה״ במאמרו אבנרי הצביע עליו הקשר, על הדגש

והירידה. הציונית האידיאולוגיה בין
חיפה, מנמל גורשה הירדנית שארוסתו מנצרת, הצעיר •
ר ע הז ו ג ש א ה . 2פז1מ ן סי רי פ ק  למצוא בתקווה לשם, טס מנסור מיכאיל מ

 אולם מקאריוס. הארכיבישוף קפריסין, נשיא של התערבותו את ולבקש ארוסתו, את
 מכתבים, חמישה לה כתב הוא לירדן. חזרה כבר ארוסתו כי הסתבר לשם, בהגיעו

משפחות. איחוד במיסגרת רשיון־כניסה, בשבילה להשיג מאמציו לחדש כדי ארצה וחזר
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