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 אותם להביא האם — האחרים לנושאים

 של הרגשתו לפי או העמודים. מיספר לסי
? מחבר־האינדכס

אותך, לשרת בא שהאינדכס מכיוון
הערו את לנו להעיר ממך מבקש הייתי
— מיגרעות ולציין שיכלולים להציע תיך,

סופית. צורה שתתגבש עד לפחות משלו. שיגעונות יש עורף־עתון לכל
 אוהב שאיני הוא שלי השיגעונות אהד - 4

בלעז. אינדכם תוכן־עניינים,
אינדכס. מעולם פירסם לא הזה העולם

 אורי של כהונתו בימי דרוש היה לא זה
 1937ב־ העיתון ייסוד מאז המנוח, קיסרי
 את מידיו שקיבלתי ועד בערב) 9 (בשם

 הכיל השבועון .1950ב־ העורך, תפקיד
 של מסויימות ובתקופות עמודים, 20 אז

בארץ, בנייר מחסור כששרר חמור, צנע
עמודים. 16ל־ ירד אף

 לנו היתה לגדול, התחיל כשהגליון גם
תוכן־עניינים. לפירסום עקרונית התנגדות

 בחלק רק מעוניין אתה אומר: אינדכס כי
 היכן לדעת רוצה ואתה בעיתון, החומר מן

 מעולם של הנחת־היסוד ואילו טמון. הוא
ל הפוכה: היא הזה כ  בגליון החומר ש

ל את לעניין צריך הקוראים. כ
 לכל אצלנו הניתנת הנחיית־יסוד זוהי

 קולנוע על כותבת את אם בעלי-המדורים.
 גם וירתק יעניין שהחומר כך כיתבי —

 לכך, מייוחדת זיקה להם שאין אנשים
בחודש. פעם רק בקולנוע והמבקרים

 קורא אתה שבה הדרך על חושב כשאני
 נוטל בדמיוני אותך רואה אני זה, גליון

 עמודיו, את פותח הטרי, חגליון את לידיך
 הקידמי השער מן בעמודים בנחת מעלעל

 את תחילה קורא האחורי, השער ועד
 ולאחר במייוחד, עליך החביבים המדורים

— מילבד העיתון, עמודי שאר כל את מכן
 שנושאיהם שניים, או אחד מדור — אולי
כלל. אותך מעניינים אינם

 צורך אין כך, הגליון את שקורא למי
באינדכם.

 על התלונות רבו האחרון בזמן אולם
בעיתון. תוכן־עניינים של העדרו

 שטוב מה המתלוננים, אמרו כל. ראשית
 שוב עמודים 40 או 30 ,20 של לגליון

 88 ואף 80 ,76 המכיל לגליון טוב אינו
 על נקבע המדוייק (המיספר עמודים 92ו־
 מחפש אתה אם בגליון). המודעות כמות פי

 — ראשונה לקראו רגיל שאתה המדור את ^
 מי — או המרחלת רחל כלכלה, תשקיף,

 אותך שיכריחו מדוע הנדון, — יודען
 ן כולו הגליון על תחילה לעבור
 בחיפזון מחפש כשאתה כן, על יתר
בלוח־השידורים, מסויים שידור — משהו
מר די זה — תדריך במדור מסויים סרט

תוכן־עניינים. גדול כה בגליון כשאין גיז
 מופיע זה בגליון החל נכנענו. בקיצור,

 גליון, כל של 3 בעמוד תוכן־עניינים
 בשלבי- האינדכס דוגמת את כשראינו

 תוכן־ למתלוננים. שנכנענו שמחנו ההכנה,
 הוא — שימושי מכשיר רק אינו העניינים

 החומר עושר את אחד, במבט משקף, גם ^
 של אחד בגליון המצויים הנושאים ומיגוון

הזח. העולם 4
בינתיים, הוא, זה בעמוד המופיע הדגם

הזמן, במרוצת נחפש, אנחנו ינסיוני. רק
 אין לאינדכם. ביותר המתאים הדגם את
נראה. שזה כפי פשוט כה זה

— הקבועים המדורים רשימת למשל:
 האל״ף- סדר פי על אותה להביא האם

 בשבוע ראשון בתרגיל שניסינו כפי בי״ת,
ואשר העמודים? סדר פי על או שעבר,

? הזה העולם של הגמור ההיפך זה מה
אמרי בעיתון מצאתי. ימים כמה לפני

 גריגוריי- ויקטור על כתבה הופיעה קאי
 של הראשון עורכו אפאנאסייב, ביץ׳

 המרכזי הוועד ביטאון (״אמת״), פראבדה
 ברית־ של הקומוניסטית המיפלגה של

המועצות.
מא ד״,אני את זו בכתבה מסר העורך

 בכך כי כך. על לו מודה ואני שלו, מין״
 כשישאלו להבא, מאוד. עלי מקל הוא

 שלי, העיתונאי מאמין״ ה״אני מהו אותי
 של מזה ״ההיפך בפשטות: להשיב אוכל

פראבדה.״
מדבריו: כמה הנה

 תעמולה מנהלים אנחנו כל, ״קודם •
 מארכסיסטיים־לניניסטיים. רעיונות למען
מנה שאנחנו העובדה את מסתירים אינו
המיפלגה.״ מדיניות למען תעמולה לים

 את לארגן היא השניה ״המטרה •
 שהתקבלו ההחלטות ביצוע למען ההמונים

והממשלה.״ המיפלגה על-ידי
•  למען עצמנו את מוכרים ״איננו י

מפר איננו קטנים. דברים למען שטויות,
 אנחנו בו. נתקלים שאנו דבר כל סמים

 שיש אובייקטיביות עובדות באותן עוסקים
 לעתיד וציבורית חברתית חשיבות להן

ארצנו.״
 אינו סקופים פירסום האמת, ״למען •

 מחטטים אנחנו אין פראבדה. של מטרה
וה התוכן רציני. עיתון אנחנו סנסציות.

 יותר לנו חשובים העיתון של רצינות
סקופים.״ אחרי הרדיפה מאשר
 אם בברית־המועצות אדם עושה מה
 מסוג בביטאון תלוי להיות רוצה אינו

 עמדה, בעל הוא אם מידע? לקבלת זה
 טאס״ס סוכנות־הידיעות ברירה. לו יש

 בעלי מוגבלים, ביטאונים שלושה מפרסמת
המוג לבן, דו״ח שונים: צבעים שלושה

 דו״ח המישטר, של העליונה לצמרת בל
 אנשי־ לידי המגיעים כחול ודו״ח ירוק

 פי על יותר, נמוכות דרגות בעלי מנגנון
בסולם־השילטון. מקומם

 הלבן הדו״ח פשוט. יותר הכל אצלנו
 לידי מגיע והוא הזה, העולם הוא שלנו

 שאינו המידע את לקבל שרוצה מי כל
הדו הישראליים בכלי־התיקשורת מופיע

 רודפים בהחלט אנחנו לפראבדה. מים
 חובתו את רואים איננו סנסציות. אחרי

 והממשלה, המיפלגה למען תעמולה בניהול
 הסוגים, מכל מירבי מידע באספקת אלא

 אנו לא. ומה ״חשוב״ מה קובעים ואיננו
 מידע פי על להחליט יוכל שהאזרח רוצים

להח יכול אינו סובייטי שאזרח מה זה
 או בעיניו חן מוצא המישטר אם ליט:

 לא, או כשורה נוהג השילטון ואם לא,
 במדינה הצמרת את להחליף צריכים ואם

לא. או לחוד, מוסד בכל או כולה
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: שער מי ד קי
 מזכיר שד הסתכנותו פרשת

הקרי עם נאור, אריה הממשלה
 לא עדיין לוריא רענן קטוריסט

 עכשיו הסתיימה.
ש■ כנאור חושדים
 כעיפלוי 'הםתבך

 המים־ הטלוויזיה
 נכונות האם חרית.

ץ אלו חשדות

: שער רי חו א
ה נתפס ממושך מצוד לאחר
 הכפול הרצה כפרשת חשוד

הוא — אהרוני רחמים כרומא.

10
ש אשתו גומאדי״

הבי לרומא, יצאה
 מישראל עימה אה

תצלום ישן. חוב 8
 חשוב מיסמך של

ככתכה. מופיע

ק למה לי ד ? אח הסרן ה ס סי ב ה
 יחידת מפקד היה הוא כבאים■ מפקד של בתו את לאשה נשא הוא

 שהצטיין לאחר צל״ש קיבל הוא חיל־האוויר. של גדול בבסיס כבאים
 — המדליק הסרן שהוא סבורים והחוקרים — שריפה בכיבוי
,11ושוב. שוב להצטיין שרצה האיש

ד ע ד ב ר הקנאים! מ
 פרופסור גמלא, חופר נען, איש הארכיאולוג

 יהושפט את כחריפות תוקף גוטמן, שמריה
 הקנאים מרד את שביקרו ואחרים הרכבי

 הורכן טוען: גוטמן כר־כוככא. מרד ואת
 את איפשר המיקדש כית

 היהודית. הדת קיום המשך
 אורי גם נדרש אלו לסוגיות

 )37( הנדון במדוריו אכנרי
43).38( אישי ויומן

ו שי כ ע ם־ לו ך ש ר ד ך ב ר ע מ ל
 הבחירות אחרי שבוע התכנסה מפ״ס של הארצי הקיבוץ צמרת

 נערכו אחר־כך עכשיו. שלום תנועת פעילות את לחדש והחליטה
 מה רבה. היתה והמבוכה הגדולות, בערים התנועה בסניפי פגישות

7 עכשיו לשלום קורה
23

ן פריצה שו אי ה ב ל לי
 מיוחדים לתפקידים הלישכה אנשי שוטרים, עשרות

 העריק של לכיתו לילה כאישון פרצו צבאיים ושוטרים
 ממקום מהם. חמק הוא אך — כעוספיה זאהר עאדד

46נרדף. הוא מדוע הזה״ ״העולם לכתכת מספר מחבואו

ת עוזרות ה בי ר כי מ ל
 מנהלות העשירות והישראליות רחוקה, מארץ במחתרת באות הן
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הנשית

רי המין ב ג ה ה כנ ס ב
 על להגיב ממשיכים וגברים נשים

האוס האשה של הנועז מאמרה
המי חוויותיהם על ולספר טרלית,

 נשקפת טוען: אחד גכר ניות•
52הגכרי. למין סכנה

ת כו ל ת המים מ לו ב ת טו ר נ כי ב

 מלכת כתר על ביניהן המתחרות היפהפיות
 הקהל הכינרת. שפת על נוחתות המים

77בירושה. עובר היופי : מחליט
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