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השומרים על המחסום של ממ״ן לחצו
על כפתור .יצאתי את איזור ממ״ן ,אח
רי שראיית בסך־הכל  23עובדים ב־
כמעט אפם״מעשה .אשר למעטפה ,ש
אומנם הגיעה ללונדון תוך מיספר שעות
— היא היתד .מגיעה כעבור יום גם מבלי
לעבור את כל הבדיקות הביטחוניות וה
אחרות ,אם הייתי פשוט משליך אותה
לתיבת־חדואר הקרובה.״

צ.ס.ק״א מוסקבה

עיתונות
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חלם אקספרס

הציבור מוזמן בזאת לרכוש את מדלית ה נצח וו
מכבי תל־אביב על צ .ם.ק״א .מוסקבה.
צד א׳ של המדליה נושא את סמל מכבי וציון
המאורע אשר התקיים בוירטון בתאריך .17.2.77
צד ב׳ של המדליה מתאר דמות כדורסלן.
המדליה עוצבה ע״י האמן הנודע דן ריזינגר ותוסבע
בזהב ובכסף בכמויות מוגבלות.
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כרחובות גיו־ידרק —
ונותרו חסרי־בל
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מדלית בטח — .799

מדלית זהב —  18קרט
קוטר  35מ״מ
משקל  30גרם
כמות ההנפקה — 1650
מחיר יחידה —  3996ל״י
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קוטר  35מ״מ
משקל  30גרם
כמות ההנפקה — 10,000
מחיר יחידה —  432ל״י
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התנאים .להזמנת המדליות:
ו.
.2
.3
.4
.5

ידוע לי כי המחירים עשויים לעלות ללא הודעה מוקדמת
בהתאם לשינויים אפשריים בעלות המתכות בשוק העולמי
או פיחות אפשרי בשער הל״י.
ההזמנה הבוצע על ידכם רק באם שולמה ונפרעה במלואה
מראש ,מועד האספקה לא יאוחר מ־ 90יום.
המחירים הנקובים בספח כוללים אריזה ,בטוח ורמי משלוח.
הנני מצרף בזאת המחאה לפקודתכם על מלוא הסכום
ומאשר בחתימתי את התנאים המנויים לעיל.
את ההזמנה יש לשלוח לבנק כללי לישראל בע״מ,
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הנני מזמין בזה את מדלית הנצחון מכבי ת״א— צ.ס.ק״א
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  3996ל״י 432.ל״ יסה״כ לתשלום
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בחסות מכבי תל-אביב ,מחלקת הכדורסל,
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השקעות בע מ

כדי לראות בדיוק
מה עושה סטילה,
יש לי ,טריק״
*י!.-
פשוט :אני
מטפטפת טיפה י'"
בחולה רק לעיו $ 9 -
־אחת .ואחרי
שתי דקות אני מביטה בראי.
את ההבדל ביו שתי העיניים,
)ממש פלא(,
קשה לתאר במלים.
בבל בתי המרקחת

 8.95ל״י )ללא מ.ע.מ(.
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לקח נחרץ נוסף ,עבור אלה המאמינים
כי הזהב מתגלגל ברחובותיה של אמריקה,
ורק ממתין לראש היהודי שיבוא מישראל
לאסוף אוחו בשקים ,ניתן למצוא בגורלו
המר של העיתון ישראל אקספרס ,שנולד
בנידיורק בקול רעש ,שהדיו נשמעו אף ב
ארץ ,ואשר מת בינקותו ברעש גדול לא
פחות ,שבועות ספורים אחרי שהתחיל יוצא
לאור.
כאשר חדל העיתון לצאת ,לפני כש 
בועיים ,היה מי ״שדיווח כי הפסקת הו
פעתו היא זמנית בילבד ,וכי יש לצפות
להמשך .אולם ,בפיו -של שמואל שול־
זינגר ,בעל־הדפוס )האחים שולזינגר( ב־
מנהטן ,שבו נדפס ישראל אקספרס ,סיפור
מצחיק־עצוב מאלף על קורותיו של העי
תון ,שנידון לכישלון עוד קודם שנולד.
לא סיפורי־עם .״אם אספר את סי
פור העיתון ,כמי שראה הפעלתו מקרוב,״
מספר -שולזינגר ,״אעשה זאת רק כדי
שיידעו וישמעו כל אלה החולמים על
ירידה לארצות־הברית ,להתעשר בה
מהר .ובכן ,ביום בהיר אחד הופיע בדפוס
שלנו מר אברהם פז ,אשר הציג את עצמוכעורד־העיתון לעתיד ,שלרשותו חמישה
פועלי־דפוס )ולהם מישפחוח בארץ המו
כנות לרדת( ,ושאל אותנו אם אנחנו מו
כנים להשכיר להם חלק מן הדפום לשם
הוצאת עיתון יומי .כשלעצמי ,הופתעתי.
הנה ,עומדים חבורה שלמה ומתיימרים
להאמין שמאחוריהם עומדים משקיעים
גדולים ,ובמשך כמה חודשים אפשר לה
גיע לתפוצה של מאות־אלפי מנויים .׳
״בצעירותי קראתי הרבה על מעשי-
חלם ,אבל תמיד האמנתי •שאלה הם סי־
פורי-עם הבאים לבדח את אנשי הגולה.
והנה ,התברר לי שהסיפורים על אנ״שי־
חלם הם מציאותיים ,בארץ ובאמריקה.
והא ראייה ,האנשים האלה העומדים לפ
נינו ומדברים דברים שאין להם כל
אחיזה במציאות.״
שולזינגר השיב להם כי הדפום שלו
די גדול כדי למלא את בקשתם ,אך
כאנשים החיים את חייהם כמו״לים עיב*
ריים ,אין ד!(,חים בעלי־הדפוס מאמינים
שיש מקום לעיתון עיברי יומי .״אפילו
השבועון העיברי היחידי בארצות־הב־
רית,״ אמרו לפז ,״*שקיים כבר עשרות
בשנים ,מתקיים בקושי על־ידי תרומות,
ולא על־ידי מנויים או מודעות.״
המנהל יגיע .התשובה  :המנהל־הכל־
לי ,מר יעקוב נחמן ,אך יגיע ,ומייד
יקבלו שני עמודי מודעות ליום ,שיכניסו
להם כמה עשרות אלפי דולרים .ובנוסף,
תהיה הכנסה מן המכירה .״הם לא שמעו
בקולנו,״ מספר שולזינגר .״הם המשיכו
בהכנות ,שכרו מישרד במקום יקר בניר-
יורק ,המנהל יעקוב •נחמן קבע מזכיר,
המזכיר קבע מזכירות ,שליחים ובני־שלי־
חים ,ובמשך זמן קצר הגיע ציבור העוב
דים במישרד הראשי ובדפוס לכמה עש
רות .לפי השערתי היו ההוצאות בין 15
ל־ 20אלף דולר לשבוע ,כי מלבד העוב
דים שם קבעו סגל־עובדים בארץ ,הכניסו
טלקס וטלפונים וכד ,כמקובל בעיתונים
גדולים .בדפוס בילבד עלו הוצאות הטל-
פן  1500דולר בעד חודש אחד ,והעורך
אמר שהוא מתפלא על סכום קטן כזה.״
ועוד מוסיף בעל־הדפום ומספר ,כי
מקימי העיתון החדש פעלו בלא ידיעת
התנאים בארצות־הברית ,ובייחוד בניר
יורק .לא היה להם מושג בהפצה ,הנע־
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