
הישרא העיתונות של חוסר־האחריות לגבי ספק נליבנו היה ואם
 וישראל ברית־המועצות שגרירי פגישת אודות הפירסום בא לית

 כיעורה. במלוא הישראלית העתונות התגלתה שוב פנינו. על וטפח
 טובה חלקה כל כילו ב״סקופ׳׳ לאחוז החולנית והתאווה יצר־הפירסום

 הארס מקור את לסתום שיש הטוענים וצודקים המקומית, בתיקשורת
ומייר! — הנורא

 הבא העולם זו. בקטיגוריה הבא העולם נכלל לא היש. כן כאז
א תמיד ידע ל  המרינה, בביטחון לפגוע העלולות ידיעות לפרסם ש

 הקשות בשנות־הצנע ידיעה. שום הבא העולם פירסם א ל ולמעשה
י העיתון הבא העולם היה ד י ח י  כרי להופיע, א ל שהקפיד ה

ו בקלונה. הממשלה את להעמיד שלא נ כ ש מ ת ה ר ו ס מ  זו ב
ר גם ח . א ך  שום מצאנו שלא מפני שנים, 37 משך הופענו לא כ

 בצור- / הלאומי במוראל / בביטתון־המדינה פוגעת שאינה ידיעה
ו לא המיותר). את (מחק / שפיגלר במוטלה / ישראל נ י פ י  צ

ת ר כ ה . ל ה ד ו  מאי־ התעלם השילטון אותה. קיבלנו לא גם ת
 עליהן ידענו לא שאנחנו ידיעות גנזו אחרים ועיתונים הופעתנו,

 הראשוני. כמקור אותנו, להזכיר מבלי לפרסמן, התכוונו ולא בכלל
: בודדים. היינו ו נ ע ד ש י ו י נ . ל ת ו ח י ל ש

 הטלוויזיה לשילטון. עלה כשהליכוד ,1977ב״ היה השיא
 חוצות. בראש זאת פירסמו הצהרונים סמית. חנוך עם השתוללה

ו רק נ ח נ . א ו נ ק ת  בקרב המוראל את להעלות רצינו לא ש
ישראל. אוייבי

 שנועדה ועדת״העורכים, הוקמה מאיתנו. האחרים למדו אט־אט
ו למנועפירסום. נ ח נ ו א נ י י . ה ץ ו א ידענו בח ל  נפרסם ש

 עזבו הצעירים כתבינו קשה. היה מאיתנו. יבקשו אפילו נכתוב, א ל ו
 מזג־האוויר(ראה על ידיעה אפילו לכתוב מבלי שהזדקנו אחרי אותנו
).46 בעמוד זה בנושא כתבה

 חיילים. ברגלי כפיטריות צצו עיתונים־מטעם נגדנו. היו 'כולם
 72ב־ כלום אמר שלא הליכוד, של השבוע יומן אותנו איגף מימין

 וחבורתו שריד יוסי על־ידי הותקפנו משמאל בכרומו. עמודים
. הס כפול. במחיר דבר שום שמגלה בפוליטיקה. ו ל ש כ  נ

בלעדי. באופן מאום לפרסם ולא להופיע לא המשיר הבא העולם
צנועים. ובמיוחד נאמנים. טובים. שונים. חריגים. אנחנו כיום גם

 — ברם עצמנו. על שגזרנו קשר־השתיקה את שברנו אומנם. —
 אינו הבא שהעולם בסתר-ליבס יודו ביותר הגדולים אויבינו אפילו
 עיתונות זוהי נודע. שטרם אחד גילוי ולו מביא אינו כלום, אומר

א במיטבה. ל . ל ם י ל י כתבות. ללא מ

בבירה הנכים
 ראשי־עי־ שרי־ממשלה, עשרות

 בתי־ מול הפגינו ואישי־ציבור ריות
 בל על לטענתם, בירושלים. הנכים

 איש־ציבור, יש וולבו לו שיש נכה
 שלו, להיות יכולה זו שמכונית

נכה. לאותו ניתנה אלמלא

הכביש על בזילזול זרוק נכים של מותרות רכב
 דוחה הוא כי הודיע אש״ף
 הרשימה את וכל מכל

 מפני למו״מ, הישראלית
 גם מופיע הנציגים שבין
שמיר. יצחק של שמו

המשבר מחריף

יצומצם
המיתות מיספר

 טפסי־הפטי- אזלו אתמול
מ והחל בבתי״החולים, רה

 למות, חולים יורשו לא מחר
 בינתיים אנוש. מצבם אפילו

 קשה שמצבם החולים נל פונו
 שהטיפול משום לבתיהם,

 שאין משאבים הצייד בהם
ובמ מישרד-הבריאות, בידי

 אזרחים רק יתקבלו קומם
 (והעיקר קל אשר בריאים,

לאשפזם. זול)

לאתיופים פוס
 לפתור האחרון הרגע של בניסיון

 האתיופים, של בעיית־ההטבלה את
 ש־ אתיופי, שכל ראש־הממשלה הציע

על־ידי כקתולי יוכר כהלכה, יוטבל

 ״העולם גיליון נראה נד 1
 התפרסמה לא שבו הבאי׳ 1

 התמוטטות על הידיעה
בניו־יורק. הבורסה

 ״העולם גיליון נראה כך יי
 על דיווח שלא הבא" £

הפטקת־חשמל.

 בארץ ביותר הבטוח המקום היא טייבה כי בעיתונים פורסם מאז לטענתם,
 בלא יום אין — תושבים ל־סססז 1 הוא בה התאונות מיספר באשר לנסיעה,
תאונה.
 טייבה דרך למקומות־עבודתם לנסוע תל־אביבים אלפי נוהגים הפירסום, מאז

במקום. ותאונות־הדרכים פקקי־התנועה את המגביר דבר —

 הבא", ״העולם תשבץ 1ל
 הגדרות, ללא שפורסם *1

 שלא קוראים יהיו פן מחשש
 וייפגע אותו לפתור יצליחו
מורלם.

 הגיעו שלא ידיעות אוסף
-1948 בשנים למערכת

מתגיירים בוחן לציון הראשון
 בשידור־טל־ בוותיקאן. הקדוש הכס

הא הביע פוס עד בתוכנית וויזיה
דרי על ויתר ואף הסכמתו, את פיפיור

ליושנה. עורלה להחזיר הכנסיה שת

אומ שר־התיקשורת:כותרות
 ל- מהרצליה מיכתב נם,

 ליעדו מגיע תל־אביב
ל אבל ימים, 10 אחרי
 שיחת־טלפון זאת עומת

בלבד. אחד יום לוקחת מוכות
בהו התעלף ג׳ורג׳ בוי

 לפני מודעי של פעה
 בתי־החו־ שכל למרותשבירים.

 יטפלו שלא הודיעו לים
 נמסר בקשישים, עוד

 התחתון העולם מחוגי
 להבא גם ימשיכו שהם
כמקו בקשישים לטפל

דם.

טייבה של הראשי ברחוב שיגרתית נסיעה

במדינה ביותר החי העיתון
לופו ובנצי פז אלכס שרכים • 12גליוןמס׳

 בארץ שמעת? -
 במכשיר משתמשים

 אבנים המרסק חדש.
מבחוץ. בכליות

 1 גדולה חוכמה -
 שהשוטרים שנים כבר

 - זאת עושים שלנו
חשופות. בידיים

 שנתקלו חיילים שלושה
 בגבול־הצ־ בחוליית־מחבלים

 לתקופות אמש נשפטו פון
 אחרי שנים, שלוש עד מאסר

 על שעברו הוכיחה שהתביעה
 מגע כל האוסר החדש, החוק

 אירגון־ עם ישראלי אזרח של
טרור.

גיליונות 88 בעוד הבא:״ ״העולם של ה־ססו לגיליון היכונו


