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המע של העבודה בתוכנית נכללות אינן וחגיגות מסיכות
 כדי ראש־השנה, שלפני בשבוע ממנהגנו חרגנו זאת למרות רכת.

 המיועדת בשעה קטנה. הפתעה מסיבת המערכת במישרדי להכין
 המערכת של הישיבות שולחן הפך השבועית המערכת לישיבת
 אישי מאורע לציין כדי שמפניה בקבוקי נשלפו הספרים ארונות ומתוך כיבוד, לשולחן
. אבנרי. לאורי שנה 50 מלאות — זה עיתון בתולדות הקשור

 שונות בתקופות עימנו שעשו אלה כוסית להרים הוזמנו המערכת עובדי מלבד
 הזה. בהעולם כיברת־דרך

 השמפניה בהשפעת וכך,
 התרוממה הזה, העולם ורוח

 וספונטאנית צנועה מסיבה
 בצהרי־יום, שנערכה זו

 עליז, רעים למיפגש והפכה
 הנוכחים מבין אלה שגם

 יז־ ,מסיבות על האמונים
לטובה. ודאי כרוהו
ש האורחים, מבין כמה

 את בעבר פיארו שמותיהם
 כעמוס הזה, העולם עמודי
 דירי בן-אמוץ, דן קינן,

 אורי או סלע אורי מנוסי,
 מקשר כיום רחוקים דן,
ני זאת למרות העתון. עם
 בהזדמנות לחוש היה תן
 כמו — מהם אחד שכל זו

במ שתרמו אחרים הרבה
 ו- מיכולתם השנים רוצת

הש — זה לעתון כישרונם
 במוסד מעצמו חלק איר
 למהות השייך חלק זה,

הזה. העולם של המיוחדת

* המערכת כמסיכת מנוסי ורידי צילה
— עליז רעים תיפגש

שמפניה־״ כוסיות משיקים המערכת עוכרי
— מערכת ישיבת במקום —

קרבות את לרשום כדי פיכח מישהו בה נשאר אילו מאוד. עליזה מסיבה היתד. זו
 המילוליות ההברקות הלשון,

הנו ביו ד,הדדיות והעקיצות
 לא ודאי תורם היה כחים,
הישראלי. ההומור לאוצר מעט

 המאורע אבל... צחוק. צחוק.
 הזכיר המסיבה נערכה שלשמו

 והמפותלת הארוכה הדרך את
 נטלה מאז הזה, העולם שעשה

 צעירים קבוצת לידיה אותו
 אותו ועשתה צה״ל משוחררי

 הצעירה התדמית בעל לעיתון
 את עושה הזמן בישראל. ביותר
 דרכם את שהחלו אנשים שלו.

חת־ נלהבים, כצעירים בעיתון
בגרו.

 הזה העולם של תדמיתו אבל
 נשארה מקווים, אנו כך עצמו,

מע עוד מכיר אינני צעירה.
 בה בארץ אחת עיתון רכת
 ורצוף עקבי כה תהליך קיים

יכו ושבה דודות, שילוב של
 עם לעבוד צעירים כתבים לים

 שווים ותיקים מערכת עובדי
 קיים שהדבר כמו שווים, עם

זו. במערכת
כמסיכה גרץ ונורית כך־אמוץ דן

הפתעה במסיבת —

עדות היו• הישראלי, העיתונות מעולם נפרד בלתי חלק

שהש צעירים כתבים אותם
בהע והתבוננו במסיבה תתפו
 הם ששמותיהם בדמויות רצה
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