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 המערכת אין אשר דיבוריים וארגונים מיסלנות מטעם מודעות גולל לבוהר* ״דו״ח המדור שי־*דננ
המערבת. דעות את שהיא צורה בשוע משקפות ושאינן בזע. המובעות ולדעות לתוכנן אמראית

׳ל
 טרא־ מינבלות כנראה ישנן מקצוע לכל
 סראני דבר לך אין עיתונאי, לגבי דית.
בקיצור. לכתוב הצורך מן יוחד

 בשתי בעיתון, קורא שאתה לעצמך תאר
 מספר בית עלה אמש כי דחוקור״ שורות
 שבכל מעשה באש. אלמוני ברחוב פלוני
מיוחד. חשם שום עליך עושה שאינו יום׳

 במקרה שנוכחת, לך תאר זאת, לעומת
 שאתה מובן עצמה. בשריפה במקדה, לא או

 חומר שיספקו וחוויות, רשמי: אחר־כך מלא
 וד,הברים־ הידידים המשפחה׳ בחוג לשיחות
הבא. השבוע כל למשך לעבודה

 זה. במצב תמיד כמעט הוא העיתונאי
 מאד קרובות לעתים הוא תפקידו כתוקף

 תפק־דו בתוקף מסעירים. למאורעות עד*ראיה
 קטנים פרטים אלפי במקום בו אוסף גם קוא

 הנוכחים כל את מראיין למאורע, הנוגעים
 המוסדות נציגי את חוקר והנוגעיש־בדבר,

למקום. צלם שולח במאורע, הקשורים
 מופיע, הוא אלה כל שאחרי מאוד טבעי

להק תוקף בכל ודורש במערכת כלל, בדרך
הגליון. של עמודים שלושה לסיפורו ציב

 בין זעירה מלחמה נפתחת לאחר־מכן -מיד
 המשנה עורך העורך, לבין אחד מצד הכתב
 עושים השלושה שני. מצד הכיתוב ועורך

 ההתפשטות יצר את לדכא שביכולתם כל את
 למינימום עד לצמצם הכתב, של והכיבוש

 ככל נרחב מקום שישאר כדי סיפורו, את
להם. אחראים עצם: שהם למדורים האפשר
 גמור. טיפש איננו הוא גם הכתב אולם

 לעורך מגיש הוא פניו על בארשת־נצחון
בצ כתובים עמודים עשר שה חכי הכיתוב
 וכסוה סמוך לבו כתיבה. במכונת פיפות

 לא יתפתל, כאשר הכיתוב עורך שיתפתל
 מסור לפחות הרשימה את להפחית יצליח
אחד.

 מאליו, כמעט התחולל, המהפכני השינוי
 שהוקצבו לאחר >.912( פסה ערב גגליון
 גתון ש הענק לכתבת הגליון מעמודי תריסר

 להקדיש נוכל שלא בתדהמה נוכחנו ,1940
 בשבעה טורים. משבעה יותר במדינה לגידור

 לשקף עלינו הוטל הללו הרז־ם הסדרים
 השבוע. מאורעות אה ומקיפה מוסמכת פנורה

 נאלץ הכיתוב עורך : פשיטה היתה ד״תיצאה
 כל למחוק נוספות, ארוכות שעות לשבת

בלעדיה. להסתדר היה שאפשר סלה
 מהפכה בעתון לחולל אותנו עורר זה סקרה
בגל מרגיש אתה תוצאותיה שאת שקטה•
 ,911 בגליון למשל אם :האחי-ונים ימות
בנזדינח למדור הוקדשו פסח, לגליון שקדם

לתמונות, פרט נכנסו, בהם טורים וחצי 13
 בגליון שבועיי:, כעבור הרי — סיפירים 14

 סיפורים. 23 המדור טורי ורבע 10 הכילו ,913
 ס־פור לא בממוצע, עכשיו, חובק טור כל

 7ש השבועי והגליון וחצי שנים אלא אחד
 לך לספר זאת, בצורה יכול, הזה העולס

 שונים, בשטחים השבוע ממאורעות 80 על
 ירקות. שאר מלבד כקודם, 50 על במקים
 באותו לעתון׳ ניססי שכאילו ד,דבי, *ריש
נוספים. עמידים ארבעה מהיר,

 החדשה השיטה אין עצמה במערכת *ימנם,
הממורמרים הכתבים הודים• את טקילה

 הכיתוב, עורך עם מדברים שאינם כמעט
 העוקצני השם את כולו למבצע הדביקו

 לקצץ נהגו כה העיר שם על סדוגו׳ מבצע
 לאורך להתאימן כדי האורחים רגלי את

 כי — חיובי צד גם לכך יש אולם המיסות.
 מישהי. עם לדבר זמן הכיתוב לעורך אין כרגע
 בתורת ב-ום רבות רמת שעות עסוק הוא

 סופרים כמה של לדעתם שהיא המתיקה,
 (פעם תורת־הכתיבד- של תמציתה חשובים

 על לי ״יסלח :לחברי ז׳בוטינסקי זאב כתב
בקי לכתוב זמן לי אין אבל מאריך, שאני
.),צור׳

שהב עורך־הכיתוב, בי לסייס, עלי וכאן
 זועמת. עין אלי לוטש רשימתי, באורך חין

 שורות שתי רק לי להקציב עוד יסכים אולי
 יובדהעצמאות לכבוד שמח תג לך לאחל כדי

ישראל. מדינת של השביעי

מכתבי□
כעדיפה תגמול

 מאמרו את קראתי י נ י? כ את מסדר אבנרי אורי
רוה )913 חזה (העולם תנמול• ושמו ״טימטום

 טס־ או לחתיכות אותו לחתור צריכים אם הרתי
 בא הוא והנה נכוה, עץ על אותו לתלות פיק
 >914 הזה (העולם החרפה״ ״נבול כמו מאמר עם

ולנשקו... אליו לרוץ רוצח ואני
 באר־שבע גינוסר, אבי

 הזד. העולם עורך מעדיף ברירה, אין אם
השניה. הדרן אית

והאופק ההד
 ו דתי וג דאי את סירספתם מאז ימים חודש חיכיתי

 טוינבי הפרופסורים עם קינן עמוס שלי המהסכני-ם
 עיניים בכלייז וציפיתי >909 הזה (העולס וזזוראני
 מפוצץ הומר על האחרים בעתינים הנדול לויכוח

 שבסעט כשראיתי נפשי ספח את לתאר קשה וה.
 לא כאילו בשתיקה. זה על עכרו העתוגיס כל

כלום. קרה
 ככר עתונינו את מלאה האם ז הנענו לאו עד

 של שדבריהם עד המדינה. לנורל כזאת .אדישוה
 הציונות על בעולם הטלוטדים סנדולי שנים
ז הד שום מעוררים אינם

 העתון כיום הוא חזה העולם לקיייו, בל ...עם
 טל סכמו את להרים המפונל במדינה. היחיד

 לבהיו קוראיו את ולהכרית היומיומית הזוהמה
 אני זו בזכות עתידנו. של הרתוק האופק את

עיונות. הרכה לכם פילה
תל־אב־ב מיינר, דב

 לפרופסור העמוקה תודתי את להביע לי יורשה
 והצלבנים. הפלישתים מפני אזהרתו על טוינבי

 בטרם שנה, 500 משד מעמד החזיקו הפלישתים
 ישראל. ממלכת עם יחד — הא&ורים על־ידי חוסלו

אלה. לשודדי־ים גאה עונש זה חיה אכז.
 מפני ורק אד חוסלו הם הרי לצלבנים, באשר

במס עליהם עלו והכורדים התורכים שאויביהם
 הערבית האוכלוסיה כלפי צעדי־פיום כל פרם.

 התנהגותם על להשפיע יכולים היו לא המקומית
בייבארם. והשולט! אל-דיו פלאח של

בחורשה. הצלבנים את להאשים אי-אפשר כן
 דוסים. אמצעים בעלת אירופית, מדינה שום כי
 או .12ה־ במאה מעמר להחזיק יכילה היתה לא
 כישלונה רק היה הצלבנים של כישלונם .13ה־

הנוצרית. אירופה של
 אשר אחרת, אימרה נמצאה טוינב' עם בראיון

 את הנדיר הפרופסור ביותר. אוחי שיעשעה לא
 אשר הסורית. התרבות של מאובן כשריד היהדות

 היה לא זו בהנדרה שנה. 2500 לפני קיימה היתה
 העם על דיבר היינה נם הרי מיקירי. דבר כל

הנוטים. של עם כעל היהודי
 לבל הרבנית. היהדות קפאה דגר של לאמיתו
 אם בכר להווכח תוכלו .17ה־ במאה המאוחר.
שערים. מאה יושכי של הלבוש באופנה תתבוננו

כירנכדדם את מנצח ווייספיש

 חיל לא השחורות והגרביים הענול כיבע-חפרווה
ופימבדיתא. מורא של בישיבות כלל ידועים

 מאובנים*׳: ״שרידים בשם היהודי העם כינוי נם
מש אינם מאובנים שרידים ביותר. הולם איננו
 במידת׳ לאחרונה נשתנה היהודי העם ואילו תנים.

 ישראל, בשם עתה מבונה זו ארץ הרי מרובת.
 : היהודים של מולדתם ארץ — יהודה בשם לא

הדתיים. של וחמתם אפם על וזאת
תליאביב מאליג־ב, ו.

ספורטיבית נדנדה
 עלילוו* של הפציייו התיאור על לכם תודה

 הזוז העולם (שער ווייספיש חיים הצעיר המתאגרף
 התמודדותו. מתיאור התפעלתי סכל יותר ).914

 הכדו- המתאגרוז ננד ומפלות. נצחונות הזרועה
תצ שני בזה מצרף אני בירצבלום. אשר רנלז

 מדני- אשר תמונות), (דאה לידי שנקלעו לומים
 נרנרת-האיג־ של וירידותיה עליותיה את יפה מים
 תמשיך שהנדנדה הלוואי בירנבלים־ווייספיש. ריף

ה התעניינות את להנביר עשוייה היא לפעול.
 (ישחווג חשוב אשר האנרופים. בספורט נוער

האתרים. הספורט סוני מכל יותר בעיני)
תליאביב דרורי, גרשון

נפש יקרי יחודים
 נד הקורא של מכתבו את _״רא•

 בשם הדתיים את המכנה )913 הזה (העולם שפיר
 זר עיוורת לשינאה שחורים.״ עכברים של ״כת

 אפשר- הרי מקום. כל איו דתיים יהודים כלפי
 ויקרי- עדינים אנשים וכסה כמה בהם למצוא

 אותי הקסים אשר לויז. אריה הרב בנון נפש.
 בתקופוע בתי־הסוהר של הרב בהיותו באישיותו,

המנדט.
זנרון־יטקב פולין, יעקב

קזכלן מול קזכלן
 ידיך יוסח הקאמרי. לשחקו הערכתי כל עם

 וטענר- >914 חזה (העולם דבריו למקרא נדהמתי
 5םראי הפשוט החשבון מוסנזון. יגאל ננד תיו

 ל״י- 7300 שהם אחוז 5 למוסינזוו הניעו שאם
 צ1םהצנ ברוטו שההכנסות הרי ברומו. ההכנסות מן

 היוד איפוא מדוע ל״י. אלף 150ל־ הניעו קזבלז
 לם- החוב יתרת את לשלם לקאמרי כד כל קשה

 •״1 מיסינזון עם ״נמרנו ידין של הטון נם הברז
ל הקאמרי של מחזה כל זוכה האס איתי. הרניז

 ההב־ חשבון את כולם עושים וכי הצנות? 150
 אי- כשני ערב ערב המציג התיאטרון של נסות
 שהקיס והצעקות השביתה לי זכורה עדייו ז ימות

נ בתורה שכתוב כמו זה אכן. סונרבי. ננד הקאמרי
ויבעט.״ ׳שודון וישמן ״

תליאביב , רושצ׳וק משד,
הנצחיות פיזמון
הסיזמיז• את הרף בלי ולשמוע לקרוא מנוחך

 נצחיוה אותה אם ישראל. עם של נצחיותו על
 אזי- הנוכחי. הגיאומטרי בקצב לדהור תמשיך

 של■ לבוטים מיעץ הייתי שלה. לסיזסונאים אבוי
 פנינים׳ תפילותיהם ספסרי שימחקו זו מדינה

אל במשך אם הנויים.״ על הטתו ״שפוד בנון
 בתוכו* אשר העמים. אל ביחסנו שנינו שנה פיים

 להפשיר מוכרחים שאנחנו אומרת זאת אא חיינו.
 אחג להחליף אפשר תמיד המיזאנטרופית. במסורת
לטובתנו. בחיובי, השלילי המהלך

לזר זרמי, זאב
אכלו לא החולים

ב
 שלי קבוע וקורא אשקלון מנדל מושב הנני
 בבית־החולים, לידי השבועון כשהניע הזה. העולם

 עליו. להתווכח והירבו בהתלהבות, החולים קראוהו
 בחרו- החולים כל החזיקו בבר מבן לאהד שבוע

 כוך לא סירבו אפילו הם הזח. העולם של וליונית
קריאה. מרזב

רחובוו* קפלן, בית־חוליס לבוד, יגאל

1940 שנתון
 המעיכה ערכה אשר המחקר.

 ביותר, מדעי איננו הצעיר הדור עי הנכבדה
 לקיבוע״ ההייד את במיוחד הדנישו המערכת חוקרי

 מוז־ אבי השממות. מסריח את השוציאליסט. את
 1ירםא מי ז למדינת תזהח אקדמאית עתודה בדבר

 ומיי ? לקיבוע ההולכים של שיניהם את ויעקור א
 אנשי־הרוז* הינדלו בערכאות? הקיבוצים על יגן

 דגניות של המשוכללים הלולים בין הישראליים
? עידחרור של והמוחשי הסימלי הרפש בתוך או

רמת־גןן א., ילקב
זקן כעל פסוק

ווייספיש את מנצח בירנכלום

>911 הזה (העולם אנשים במדוך נתקלתי במקרה
סר הוא בו אלתרמן. נהי של השבוע בפסוק  או

 את להפנות רציתי אלוהים. את ■מחקה ברטונוב בי
 שגיסי עשר לפני שעוד לעובדה. ליבכם תשימת
 קורא בדטונוב את בשמעה הקטנה, אחותי שאלה

 של״ אלוהים זה ״אסא, .-ד ב״ בת היום •פסוקי את
״מ־בד הרדיו ׳  לברטינוב. אמי כתבה זה דבר !

 אד בחיי. קיבלתי כבר מחמאות ״הרבה :שהשיב
שבוזך״ הנידולה זו

ירושלים! איתן, אלד,
 התדזשבוו* ללא טוב, להיות ינון' פסוק

באורך־זקנו.
חכותכז חוא מי

 היומי״ שהעתון מחדש מתרנזת א,׳ יום יום
 המפלגות, על השמצות מלא קוראת. אני אשר
 שואלו! אני תמיר מייצג. איני עיתון אותו אשד

 כמפלנוסז ללחום מוכרחים אנו האם עצמי: את
 מתפלאזץ אני כו על ז כזאת בדרך רק אשרות

 הגליונות באחד בהירות המדור סו שנהניתי על
 כתוב הוא ).913 הזח (העולם שלכם האחרונים
 חלקי-המדור רוב במו הבלל. מו יוצאת בפיקחות
 מחוקר מי לדעת היה מעניין במדיניות. העוסקים

? ממכות פחד בנלל סוד זה שמא או אותו,
 קר״ת־ביאליקו ך., מ.

הזד״. העולם מערכת טל־ידי נכתב הסדור

4116 חזר, הפולש


