
ל טוביה מ ר כ

רמפו־פרותחדשחז לבן ־ שחו
 הגיעו מיוחדות פרוודחליבה

מאמריקה. אלינו
 על לחץ :להן מיוחדת סגולה
מפוססר. חלב והנה — נפתור

במע חצות לפני אחת־עשרד, שעה
 הראשונה הקומה מן עתון־יומי. רכת

 מכונות־ של החד־גוני הרעש נשמע
 עולה מתיבת־הרדיו הגדולות. ההדפסה

 החדשות את הקורא קריין של קולו
סמו מתחנה מוסיקה כשקטעי באנגלית,

עו רחב, שולחן ליד לו. מפריעים כה
 דפי־ כתבי־יד, ועמום ירוקה מפה טה

 עורך יושב ושבועונים, עתונים הגהה,
 על עין מעיף הוא פעם מדי העתון.
יו מתוחה נעשית פניו והבעת שעונו,

ויותר... תר
 אין ועדיין עשרה... אחת שעה —
 !לשמה הראויה אחת ידיעה אף בידינו

 יש ערך איזה רות, אותך, שואל אני
 ב. ל. וס. ם. ב. ב. של האלה לחדשות

ועי שוב באו״ם, ישיבות ? ס. ל. וב.
 — אטומיות פצצות עוד בינלאומית׳ דה

 חד־גוניות חדשות להגיש אני יכול כיצד
עתוננו? של האינטליגנטי לקורא כך כל

? זו ידיעה על דעתך ומה —
ץ אטומית מכונית

 תע־ מייסד של נינו פורד, ג׳ון
 הודיע הידועה, שיית־המכוניות

עו הוא כי במסיבת־עתונאים,
 בא- שתטוס מכונית לייצר מד

ביבשה. ותסע בים׳ תפליג זזיר,
הש נכונה אם סופרנו לשאלת

 בכוח תפעל שהמכונית מועה
 בחיוך פורד מר ענה — אטומי
בלבד.

המציאות, בתוך מפרפר עתוננו —
 הזיות תכניות, בו יבואו לא כן ועל

1------------------- ---------

 זקוק בקיץ, רק ולא
יומ לטיפול עורך
 ד■״. ט ו ל ב״ו יומי
 מדירתך צאתך לפני

 את משחי החמה
 בקרם וידיך פניך

 על זה,המגן משובח
 מזג מפני העור

 והרוח הלח האויר
 על ושומר הקרה.
וגמישותו. רכותו

 בת״א הוציא הצבא מטה
לתחום. מחוץ מסעדות 3

 לתחום נכנסו הן — : לכן הטעם
להן. לא

 כפייה ער שמועות הוכחשו
העולים. במחנות רוחנית

 שם שוררת כי יהופוזש/ לא אך
גופנית. קפיאה

 על נמסר הלבן״ ״הבית מן
 ראש דיילי. גנרל העלאת
כדר• כארץ, או״מ משקיפי

 עוד רב מגובה עלינו ישקיף מעתה
יותר.

קו להקים מבקש גוריון בן
חדשה. אליציה

ה הקלקולציות שנשתבשו סימן
ישנות.

ה בריטיות אניות־מלחמה
עקבה. לנמל גיעו

עקבית. בריטית מדיניות — אכן
 אוייבינו לפעולות מחשש
 הממשלה נזדרזה כאו״מ

ל המשרדים את להעביר
ירושלים.

יעשה — השכל יעשה שלא מה
ראוך ט. ש. המן.

 השליכי תצלח. לא זו ידיעה ודמיונות.
לסל. אותה

ארכיאולוגיים חיפושים
ארכי חמישים של קבוצה

לה־ הגיעה ואנשי־מדע אולוגים
 שרידיה את לחפש כדי רי־אררט

 חיפושים לאחר תיבת־נח. של
 גופר חתיכת נמצאה מאומצים

 הארכיאולוגים התלהבות (פקק).
בדי לאחר אולם לשיאה, הגיעה

 זה שהיה נתברר במעבדה קה
ארכיאו של מכובע־טרופי חלק
 תיבת- את שחיפש אלמוני לוג
 שנים. עשרות כמה לפני נוח

נמשכים. החיפושים
בכל הרי לסל, אותה השליכי —
 חיפושים על ידיעות מופיעות עתון

 את לתת עתוננו על ארכיאולוגיים.
 שהקורא המיוחדת׳ האקטואלית׳ הידיעה
 תת־ שעיניו ברגע נשימתו את יעצור
^ בה... קלנה

זו! אולי ובכן, —
ן ו י ל י ם מ י נ י ו ס ר ק ע  נ

ם ה י ר פ כ נ מ ם ו י ד ד ד ב ו
ם... י כ ר

!י המלחמה בגלל —
שטפונות. בגלל לא, —
יכולה זו והיתה כמעט חבל. —
 לא שלך הידיעות שלושת ידיעה. להיות

משו חסרון לשלושתן כי תתפרסמנה,
מדי יותר !מקומיות אינן הן : תף

הקו הגדול. מהעולם בידיעות הולעטנו
 הידיעה את מחפש האינטלקטואלי רא
וה בישוב, המתרחש בארץ, הנעשה על

 זקוק כאלה לידיעות בתנועה. מתהווה
 זה עם יחד שהן מקומיות !עתוננו

 זה עם יחד שהן חינוכיות עולמיות,
 זה עם יחד שהן פנימיות סנסאציוניות.

חיצוניות.,.
 לנו יש הרי כך לשם מבינה. אני —

עתונאים...
? עכשיו הם היכן !נכון —
ידיעות... קולטים —
? איפוא —
בבתי־הקפה. —
דוח השעה להם... לקרוא יש —

! קת
 שתים־ בשעה בעצמם יחזרו הם —
עשרה.
 שעתיים רק שתים־עשרה... בשעה —

 רבונו־של־ !הגליון לסגירת תוותרנה
 מאמר הלילה אכתוב מה על עולם׳
 מחשיבות הן החדשות כל ! ? ראשי
מזה! למטה לא אם במעלה, שניה

 הסברתי כבר העולם... העולם... —
 אם אלא !אותי מעניו אינו שהוא לך

 תוו־ או ניו־יורק, את פתאום יכסה הים
באירופה. עשיריה לד

 משהו הלילה קרה שלא לך מנין —
ן זה מעין

הרדיו. את פתחי נכון —
התי ומתוך הרדיו את פותחת רות

רועשת. מנגינת־לכת בוקעת בה
 נפסקת) (המנגינה די! די! —
 הלילה, דיים מתוחים עצבי אין כלום

 איומה מוסיקה כך על להוסיף שעליך
חדשות... למצוא ! ? זו

 בכפתור־הרדיו, לסובב ממשיכה רות
רו ״סווינג״ מנגינת מתפרצת ולפתע
עשת.
 רק נפסקת) (המנגינה די! די! —

 יקר. רגע כשכל עכשיו, לי חסר זאת
 למצוא מוכרח אני הראשי... המאמר

רא למאמר נושא שתשמש הידיעה את
 להציל עוד יכולים העתונאים רק שי!
 חדשות בידם שיש יתכן המצב... את

!מקומיות
. העתונאי בא הנה — ברק
!בבקשה שב ברק, לך שלום —
? בידך חדש מה נו,

 כמה לפני בלתי־חשובה. לא ידיעה
 תגובה הדורש מקרה בעיר קרה שעות

 25 של במהירות שנסעה מונית מידית.
 את לחצות שאמרה אשד, הפילה ק״מ,

בדר והמשיכה קל נשרטה האשד, הרחוב.
 על מאמר כתבתי זה מקרה בעקב כה.

בעיר. תאונות־הדרכים
מא כתבתי שבוע ולפני היות אולם

 אותו לי והחזרת אחר, נושא על מר
 שלושה ולפני מדי, רפה שהוא בטענה

 אותו לי והחזרת מאמר כתבתי ימים
 הפעם הקדמתי מדי, חזק שהוא בטענה
 מאמרים שלושה וכתבתי למכה׳ רפואה

בי השני חזק, אחד : הנושא אותו על
:החזק והנה רפה. והשלישי נוני,

 קץ יושם
לתאונות־הדרבים

— פצועים 1560 הרוגים, 267
 ההתפרעות של קציר־הדמים זהו

נפ 267 החולפת. בשנה בדרכים
— מאתנו נגזלו יקרות שות

 רשלנות בגלל ! ? מה ובגלל
זדונית, קלות־דעת בגלל פושעת,
 לא אם המדינה, בעוכרי שתהיה

השורש. עם מיד תעקר
 הגדולים הסכומים למרות
 ידועות רשויות ע״י שהוקצבו
איר בתאונות־הדרכים׳ למלחמה

 תל- במרכז תאונה אמש גם עה
חיי־ קופחו לא נם בדרך אביב.
אדם.

הרשלנית! לנהיגה קץ יושם
 המצב לחקר ועדודחקירה תוקם

 המזלזלת היד תגודע ! בדרכים
 לשערוריה סוף יבוא !בהגה

!זו ציבורית !
:הבינוני המאמר והנה

׳התרבות
בעיר תאונות-הדרבים

תאונת־דר־ אמש אירעה שוב
 שנסעה מונית בתל־אביב. כים

 שנפצעה אשד׳ הפילה במהירות
 התרבות את מציינים הננו קל.

האחרון! בשבוע תאונות־הדרכים
 רחבי בכל נפצעו אנשים 27

וילדים. ישישים ביניהם הארץ,
 הרשויות של בכוחן אין האמנם
 בתאו- המלחמה את לידן שנטלו

 במערכה להמשיך נות־הדרכים
ביכול אין האמנם ? הנצחון עד
 הנהגים את לרסן הישוב של תו

 הגיעה לא האמנם ? הפרועים
י הממאיר הנגע את לחסל העת

: הרפה המאמר והנה
קל נשרטה אשה

 אשה נשרטה ,8 בשעה אמש
לח שניסתה בשעה מונית, ע״י
 את לציין יש הרחוב. את צות

הנהג, של ההוגנת התנהגותו
 את והציע המונית מתוך שיצא
שה־ לאחר רק לנשרטת. עזרתו
 לתוך חזר לדרכה, פנתה אשה

ונסע. המונית
בקרבת־ נראה לא שוטר כל
הד נשמעות כבר זה מק-ם.
משמרות־ את להגביר רישות
בעיר. הלילה

מא את מעריך הנני ידידי. לא, —
 להדפיס באפשרותי אין אולם מציך,

וה האלה. המאמרים משלושת אחד אף
חזק הוא החזק :פשוטה היא סיבה
 יותר בינוני הוא הבינוני מדי, יותר
מדי. יותר' רפה הוא והרפה מדי,

מדע אדם להוציא יכולים אתם —
 !אחת מלה אף אכתוב לא יותר ! תו

!שלום
שלום. —
י... עכשיו יהיה מה —
 הצעיר העתונאי רות. דאגה, אל —

האח תקוותנו הוא הגליון. את יציל ץ ח
חץ... מר שלום !בא הוא הנה רונה.

 חשובות, ודיעות הבאת לשבת! בבקשה
? מפרפר משהו
 מקומה הבוקר נפל אדם כן. —
הפרברים. באחד שניה

! ? לו קרה ומה —
לביתו. ונשלח נחבש —
ידיעה... זו והיתה כמעט חבל. —
 אי־ המנגנת ילדת־פלא, נתגלתה —
!פסנתר על שופן של טיודים
1 היא כמר, בת —
: האב ולפי ,9 בת : האם לפי —

...13 בת
 ,4 בת היתד, אילו מדי. מבוגרת —
ידיעה. להיות יכולה זו היתד,

לך? יש עוד מד, — הלאה —
 של הדו־שנתית הועידה נפתחה —
מספוא. מגדלי
? שם דובר ומה —
 בחיי המספוא ערך על דובר —

הבהמה.
מתעניי בתקופתנו יבש. חלש. —

 אלה ידיעות בסוסים. ולא במכוניות נים
משו חסרות לשלושתן כי תצלחנה, לא
 זקוק אני !פוליטיות אינן הן : תף

 יותר שתהיה פוליטית־מקומית לכתבה
דרי את לשקף עליה בלבד! מידיעה

מפלג עמדת את הרחב׳ הציבור שות
הי פרפורי את המדינה׳ הווי את תנו׳

מים...
)12 בעמוד (המשך

641 מם׳ הזה״, .העולם0


