
 לבנין כתביהם את שלחו הארץ עתוני כל
 בה המכרעת הישיבה אחרי לעקוב הכנסת,

 ה־ רוב השני. הנשיא להיבחר צריך היה
 עתונים 3 אחד. מכתב יותר שלחו עתוגאים

 — הזה והעולם אחרונות ידיעות מעריב, —
אחת. כל אנשים 4 של חוליות־כסוי שלחו

 שדי־ הודיעו הרציניים הפרשנים כל כמעט
 )788( הזה העולם בתיקו. תסתיים יקיבר.
 יצחק של שבחירתו קבע שונה, דעה הביע

 יעסוק החדש הנשיא וכי ודאית, היא בן־צבי
 יעסוק ג׳י. שבי. שעה השני הבית בעסקי
השלישי. הבית בעסקי

 לא שהישיבה האמין תזה העולם גם אולם
יומ יימשך הקפאון וכי יום, באותו תסתיים
 שלו, הגליון את תיכנן זה סמך על יומיים.
אחרים. לנושאים אותו הקדיש

 בחרה מפ״ם הפצצה. נפלה בערב 8 בשעה
מדי של השני לנשיא אוחו הפכה בבן־צבי,

ישראל. נת
 ודוד גולדמן (פול המערכת, חברי ארבעה

ה של תמונות 200 כמעט שצילמו דובינגר
 זנקו והעורך) הררי שלמה הדרמטית, ישיבה

 . שאלה ארבעתם בלב נתעוררה ואז החוצה.
? לעשות מה : נוקבת
ההיסטור כלפי עוול זה שיהיה ברור היה

 גליון יופיע אם ,וכלפיו העתון כלפי יה,
 הנשיא שבחירת מבלי (שעבר) השבוע
מקום. בו תתפוס
ה מוכן, היה כבר השבוע גליון אולם
 לא עובדות, החלו כבר בתל־אביב מכונות

 שינויים לחולל מעשית אפשרות עוד היתד.
רציניים.

 כיפת על התישבו המערכת חברי ארבעה
 עוד היה לא מוצא. בקדחתנות חיפשו הג׳יפ,

הל כבר שחבריה מערכת, ישיבת לכנס זמן
 ההצעה: נתקבלה ואז בתל־אביב. לבתיהם כו

 כמעט, המוכן השלם, הגליון את לזרוק
 שלם גליון כמעט מעטות שעות תוך להכין
חדש.

ו הפרוטות, 200 את משלם קורא, אתה<
 יהיה המוח בילבול שכל בצדק, לדרוש, יכול

 לך אסביר לא לפיכך בלבד. המערכת נחלת
 פיתוח :כזאת החלטה של פירושה היה מה

 החומר, כתיבת התבנית, עימת התמונות,
 בעתון מדור כל הגלופות• הכנת עריכתו,
שונה. לתבנית נכנם קוצץ, השתנה,
 תל־אבי־ ערב באותו דהרו מכוניות שלוש

 המטיפה למערכת נאה שאינה במהירות בה,
ש העורך, הגיע ראשון דרכים. תאונות נגד

 את מהמיטה הוציא הדפום, מכונת את עצר
אח דקות 10 והצינקוגרפיה. הדפוס עובדי

 עצמם את סגרו הצלמים, שני הופיעו ריו
 בלילה. 2 שעה עד בתוכה עמלו במעבדה,

 בבוקר 5 בשעה הודפסו. התמונות, נבחרו אז
 , את שעזב הכיתוב, לעורך מוכן המאמר היה

7ו־ 5 בין מאד. בלתי־רגילה בשעה מיטתו

הבחירה בערב בגין וכל. רוכינגר דוד שפרינצק, ויוסף גולדמן פול
הפצצה נפדה 8 בשעה

־*•

הככסת כנין לפני ג׳יפ כיפת על חוליית־הכיסוי חתיעצות
. המכונות נעצרו ו2 בשעת

 תמי־ שעבר בשבוע שפירסם היחיד ישראלי
 מאוחר לא הנשיא, בחירת על וכתבות נות
היומיים. העתונים מן

 הגליון, את פתחת ? אמרת מה ואתה
 לת8מיל בתמונות, מבט זרקת בו, עילעלת
 לא למה ז הנשיא בחירת .הממם, : לעצמך
י״ ההשבעה תמונות גם לפרסם תספיקו

ת' .1942- בשנת שכתבתם, כפי ודא, תו. היי  בחתונ
ם, בין בה. שנוכחו מני בי המוז  ות־ הסופרים טו

ם טה מורי ברסי אד התפלאתי העברית. מהאוני  מ
ה לכם מניין רמצי ה האינפו כונ תיו וזיו הנ דו  או

להערצד״ ראוי עתונכם —
ירושלים נחמיאם, אסתר

ת לעורר אבנרי אורי של השתדלותו ם ״אחוו  עמי
ת״ א שמי  עצמי. אני חדש. וקו רציני עניו הי

מי חינוד שקבלתי או להניד (אפשר מובהק לאו ל
כן מני). ד מו ד' הנוער ליתר ולהציע לתמי  לחמו

שפור ידים ׳ רחבת בתנועת  התרבותיים היחסים ל
ש חבל הערבים. לביו בינינו מו שאי מאל. רבחי כ  כ

לנו. אבד העברית. לחברה לוזכנם שהתאמץ
 חדרה גינסברג, אלכסנדר

ם <שראל קול קרייני ד יכולי  מריבחי חרבה ללמו
 שלהם והעברית מלים חצאי בולעים הם כמאל.

ת. אינה בנ מו
ירושלים תלפיות, מעברת שאראבני, יצחק

העולם
י ־ ר ל ־ ז ר

 יר1הםצ השבוע!!
ו י א רי 3ל צי ס ד ו

 תל־אביב .1 נליקסוו רחוב
) תיאטדוז (ליד ■ י ח א .  
 *•ז•* וזמני) מל. .11• וו.ד.
 ״עולמםרם■ :למבדקים מען

 :בירושלים המערכת ■שרד
 ויוליאס. הפלד דוד רחוב
ל ו ד מ ר ש . מ ד ע מ ה

ך ר הראשי: מו
י ■ ר י ו ר ג ב ■

המערכת: ראש
■ ו ל ן ■ ח כ

:התבנית עורך • הניתוב: עורך
אל מני) אלמו מיכ  ■ו ו ד וז
הראשי: הצלם הראשי: הכתב

נולדמז סול נבאי יהודה
. מדורים: עורכי

תדמור. תמר נבע, ירוחם נבי, ניצה אלמו. מיכאל
קבועים: משתתפים

בר. אוסקר חייט, רפאל נרובנר. פרנצה ם טאו ארי, פילי טי
שש. צבי

חיפה: ראש־מערנת, מ״מ ירושלים: ראש־מערכת,
ריבון נתן רוביננר דוד

סו,םרי־חוץ:
טי נ רי. יצחק דנוו. נבריאל נ׳ייקובם. מו אל המאי מו רון ש  מי

תי־אביב ישראל, רפוס בע״ם. חוח העולם המו־׳ל:

• ^ 7׳

הסיס אחת זוהי המכונות!״ את .עצור
ה העתונאי. המקצוע של האגדתיות מאות

 בסרטים המבקר לכל היטב ידועה תמונה
 העניבה בעל הפרוע, הכתב הוליבודיים:

 לאולם מתפרץ המעוכה, וו־,מגבעת השמוטה
ה על דרמטית בתנועה מצווה הדפוס, בית

 הוא כי ההדפסה, מכונת את לעצור פועלים
 להכניסה שיש השנה, של הידיעה את השיג

מחיר. בכל לגליון
 היסטוריות סיסמאות הרבה כמו אולם,

״נצחתי ראיתי, מ.באתי, החל אחרות,  של !
 בעד למות ל.םוב ועד קיסר יוליום גאיוס

 אמיתותה גם טרומפלדור, יוסף של ארצנו״
 המכונות״ את ״עצור של ההיסטורית

במקצת. מפוקפקת
אצלנו. קרה זה שעבר בשבוע אולם

 שישי דוש, של עזרתו בלי התבנית, הוכנה
 שבינתיים כלל ידע לא ישרים, שנת (כמוני)

מהפכה. התחוללה
 משך ישנו לא אנשים ארבעה : בסיכום

 שעות כמה איבדו מנינים כשני שעות. 36
ב קבלת, ואתה מתוקה. שינה של -יקרות
ה השבועון את בלבד, שעתיים של איחור

מכתב־ם
לחולים קריאה חומר

שבוע ת לעיני ונתנלו בחפצי ערכתי^סדר ה  קדמו
שנים ועתונים חוברות של שך שנצטברו י  שנים במ

ת בחום חנג. בעלית  ועתו- חזת חעולם עתם. גליונו
טו עליחם שמרתי לועזיים. נים  שאמרתי כיון רב ו

ר אבל בעבר. לפעם מפעם ולחוכר בהם להציץ או מ
שפע נערמים תו<חה עות איו ב ה שעתי ו לכך. פנוי

 בצבא חטיבתי בבית־חולים כחובשת עבדתי
אני ם יודעת ו  עלה לקריאה... חומר חסרים שהחולי

ר הרעיון בדעתי ם כל את למסו ם חעתוני שני  הי
סד היה רצוי לבתי־החולים. הללו מו ל אחראי ש

מול כשלכם צבוריות פעולות דיו י מה. את לי היוז
 ם נבעת״ ארליך, רחל

 לידיו, זו יוזמה לקבל מוכן הזה העולם
שיקבל. קריאה חומר כל חולים לב־וד יעביר

הפצצה
טלה הפצצה את  הנכם הזח חעולם במערכת שהו

ם שהי טלה לפצצה מ שרד שהו ם החוץ במ  ומתקיפי
ת את  כראוי. הדבר את העריכה שלא על העתונו

שרד סבורים אינכם האם שוב החוץ שמ  ממערכת ח
? לזלזל איו בה נם כי אם וזזה, העולם

תל־אביב בר־אש, משה
במאל רכחי

 )788 הוזז (העולם כמאל רבתי על רשימתכם
ת כמאל של שכנר, הייתי אחוז. 100 היחח שכונ  ב
תו נרנו נ׳ראח. שייד או א הבנין. ב  סתחתן הו

אי אחרי חודש בדיוק שו ה וזה נ ת הי 1945 בשנ

........ ןןןןןןווווווווווווו••ו•וווווווו•וו3<
מו שכחהווינ* ב

לנק־ התפרץ אדם
ח כשנקניק ניקיה

בידו. תוך
 ר$ועת ״מצאתי

 שקניתי בנקניק עור
קרא. אתמול,״ פה

 אמר ״לעזאזל,״
לח־ ״שכחנו הזבן.

 !״ המושכות את יר
כפרם זוכר, חיפה, פיינס, י. הקורא
ל״י. 1 של השבועי
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השלום למען
ם כי היה הראוי מן מי  חלק תקציבו אלה. בי

עידת מעתונכם ה... המתקיימת העמים לו  בוינ
כלו לא שלום מבלי  תפול ובאם להתקיים תו
א פצצה ם ביו תבחין לא הי בי קטי בי ח לביו או שו

שלום. רי
תל־אביב שלום, לוחם

ץ סדום יחס
ש על הכתבח ם כבי הי־ )786 הזה (העולם סדו

ה העתון קוראי לקהל ונתנת ממצה תח  תמונ
 אולם חמדעו!. של זה בחלק הנעשון על כללית

מת (תסועלים) אליהם ״היחס כי דבריכם  ליחס דו
ם אסירים אל אד בי סנע בסרך״ עובדי ח מ בטו  ו
ם כי אני  את ראו המתח מהנהלת אחרים עובדי

אד נפגעים. עצמם שלום הצטערתי מ הת כהן ש
ח הדברים האם במחנה. בקורו בעת כך רשם מיו
ע.צ. להנהלת סים ה להנהלת או המחוזית מ.

? מחנה
 הכתבה על המערכת לראש והערכתי תודתי

הנאה.
 המחנה מנהל אלוני, משה
סדנם ממשית, כביש

 המנהלים ליחס מיוחסים היו לא הדברים
 ליחס אס כי הפועלים אל במחנה) או (במחוז
 בסלילת העוסקים כל אל בכללו, הישוב

הכביש.
החג ליל

ת תלמידת אני ׳ ה השביעי סי מנ  תל־אביבית. בנ
תי תפם והנה שעת המורה או ר ב  בתלמוד שעו

תה קראתי לצערי חזה. העולם את קוראת ה באו
רו את שעה  החג. ליל דסתור אברהם של ספו

ש עלי הטיל המורה ה את בקול לקרוא :עונ
ה קבעו התלמידים־ות כל ספור.  שאת אחד פ

נו אשר אדם כתב הזה הספור א אי צ ו את מו די  י
שהי. בכתיבה ורנליו כל

 תל־אביב גרינברג, פנינה
 סופר מסתתר דסתור״ .אברהם מאחורי

ידוע.
ז פחדנות של שירה

רו כי )788 לוזה (העולם לקרוא הופתעתי  של שי
ד נורי חיים הפלמ״ה איש ט ננ שפ ץ סלנפקי מ פ  מו

מו את מלחתום נרתע שלא (גורי) וזאמנם בחשאי.  ש
אף זר שלטון נגד סער שירי על ד ו תדונהגד, קו ננ

ת ■ שו רן (״חור שמר״) האו ש במ ? הפעם בו תו מד ע  ב
שה אם פני זאת ע ת מ מע ש ת מ תי  הן־רד הרי מפלנ

ת שאי ה הח - ביותר. נלוז
חיפה בוכני, אליעזר

פראג משפט
ה בז|עולפ  למאמר הקוראים את הסניתם )788( אז
ש על שהשתרע  התגובה היתוז הזאת גליון. שלי

ט על שפ ת מ ה זוועו ם ? ז  הןוני־ את להראות במקו
ם עים שטר הדוחפי ט לביום רקוב מ שפ ם מ קיוני  מו

ש של דרכו על ספרתם אלה. ם אורן. האי  במקו
ת״ להוקיע קרטיו מו ת ״די א על חמם הצועקו מפרי אי

שה בעוד ליזם. ת הנן שלמע סטיו אלי מפרי אי  ב־ ה
ת על להצביע במקום ;ענלמנו עו בי שטר הג  זה. במ
ען תו חופש קיים כי הטו א במדינ מבי  התנגשות לידי ו

אביו בו ביו שה ל ם; ולה^זפלת לבעלה וא ד א ע ה  בנ
סודי — בנתוח הטתפקתס זח קום ם י  אורות — אמנ
ת ברית ביו שנגמר הדבש ירח עצו א״י המו פ מ  ל

ם ובין מוניז קו ת. ז| לציונו
אונו כפר בנדר, דן

מצי כל לאחר א מר של הסרק מ שו שך הצעיד ה מ  ב
די שנוי .1945 בשנת לפתע, שנח-חל 23 סו ת י מד  בע

ה כלפינו... רוסיה ת הסבה דףתה מ תי שנוי האמי  ל
ר ? יזן תה נזכו ה שבאו תי ישראל בארץ פעלו שנ  ש

לו מחתרת תנועות תה הבריטים. על חתיתן שהטי או  ב
עת גם לפעול התחילה שנת שראל ארץ אמרי. תנו  י

ת. נכבד מקום תפסה רו בחדשו או ה ו  זן- (בעיני חי
ב בן רוסים) שו באנגלים. שלחם הי

ה רוסיה שים שפת את רק מבינ שבה המע ש וח
ת תנועה ת בארץ הקיימת מהפכני א מצ של תחת הנ

סטי מיו אלי מפרי מוד חייבת םתם1ז מן אי  בראש לע
ת. מחתרת תנועת ם אנםי־איםםריאליםטי שו ה כד מ  הי

בד. כה אורו מכו
שה ש תבור. מ ר, אי תונו מספר דנ שר בע א  שכ

ה בפראג פראבו רודה במערכת .1947ב־ בקר. א  הר
ץ בדבר מברק העורר לו עדון סצו ב הקצינים מו

אמר ירושלים  במזרח האתת התנועה ״אתם :לו ו
כון ת הלוחמת התי מ א ם ב אליז טי.״ באימפרי הברי

מני שומר את זד. בבחר תעטרו שלא דו ר ה  הצעי
צצי לחמו אשר אורו ואת פו מ עדון ב ם מו  הקציני

הבריטית. הבולשת לידי והטנירום

תל־אביב רבינוביץ, י.חדרה פרשת

ת קראתי א ו, י נ ע שימחכם ב )789 חזה (העולם ר
תענין כמי אד חדרת. בעירית השערוריות על  שה

ת שי ה, אי - אלה אי על להעיר אני חייב בבעי  אי
ת דיוקים שמטו ש — וה ת כדי בהם שי שנו  רוח את ל

הכתבה.
א ברמן. מר העיר. ראש א. מצ ת אשם נ לו מעי  ב

״. המחגדס בפרשת רק לא מן פ או ק ם- בעוד אלא ״  מ
ת סר שו בה עריכת :פר א״ לפעילי מסי פ  אחרי י מ

ס בקפה הבחירות, ל ק נ י סוי ו כי ת ו או צ די על ההו  י
ת קופת ף העירי ד בסעי  תשלום ״וינקלר״. איגנ׳ינ

כן קבלה. ללא לירה 0000מ־ למעלז( ם מספר ו  עניני
שלפי ״ח. בדו עליהם תעיר לא המדינה שמבקר  ו

טב ד ידיעתי מי או עו ב טי. לבירור יו שפ מ
פמן, לפרשת ביחס ב.  העיר ראש דברי שלפי קאו
ת כדי באח ר. מר העיר למהנדס הרצאה לכסו  שמי
ר מר הרי  שפק י. (מר עדים שני בפני הצה(ר שמי
א עיריה) חברי פרנק, א. ומר  כטף קבל לא שהו

' ה ז
ר שדרד סבור הנני נ. שפטי הגרו מ א ה  צו- הי

תה רה או ת ותסול להוקעה נ שו ת פר  — שחיתו
ת לכל יד לתת אתם וחייבים סי ג נ זה. מסו

ייושלים דניאלי, אביגדור
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