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 החדש למדור חודשים שישה מלאו השבוע
 בלבד, אחד עמוד תופס הוא תשקיף. שלנו,
 עולה בו המושקעת העבודה כמות אבל

 אחר עמוד בכל המושקעת זו על בהרבה
בעיתון.
 למילה יש קול־ישראל קרייני של בפיהם

 מן להבדיל מטאורולוגי. פירוש ״תשקיף״
 שישרור למזג־האויר המתייחסת ה״תחזית״

 שיקרה למה כותרת התשקיף משמש למחרת,
 נבואתו כי בטוח איננו החזאי מחרתיים.

 יודע רק הוא האחוזים, מאת ביל תתאמת
 ממנו הכיוון על מצביעים שבידיו הנתונים כי

 על בטוח, שבטוח מה לכן הרוח. תנשוב
תשקיף. רק יש תחזית אין המחרתיים
 עוסק המטרואולוגי, התשקיף מן להבדיל

 במסירה הזח העולם של תשקיף מדור
 החדשות. שמאחורי החדשות של תמציתית

החד על אינפורמציה לו לתת משתדל הוא
 אותך להכין הזמן ובאותו בהתהוותן, שות

 הכותרות אל שתעלינה החדשות אותן לקראת
ומחרתיים. מחר

 עבודה עומדת הקצרות השורות מאחורי
 מודיעים מפי שהגיעה האינפורמציה מפרכת.
 משלו מטרה מהם אחד לכל אשר שונים,

 קפדנית, בדיקה נבדקת הידיעה, במסירת
 זו מושוות — לעיתים הסותרות — והידיעות

זו. עם
★ ★ ★

 חילקנו קטנה. בדיקה השבוע ערכנו
 כמה ובדקנו נושאים, לפי התשקיפים את

 הדפסתם. מיום חודשיים תוך התאמתו מהם
התוצאה:

הת הבין־מפלגתיים היחסים בתחום •
התשקיפים. מן 70ס/ס אמתו
 דואר, לתחבורה, הקשורים בנושאים •

.85/״0 יותר: הצלחנו ובנקאות מפעלי־פיתוח
 מוניציפליות בשאלות האינפורמציה •

•150/0 רק פחות: כמדוייקת התגלתה
 לנו היתד, במיוחד סובה אינפורמציה •

.90/״סל־ הגענו הממשלה. בישיבות הנעשה על
.100ס/ס ביל קלענו הרפואה בתחום •
 אמנים, יעשו מה להתנבא מסוכן •

 ,60״/״ רק קלענו כאן ואנשי־רוח. ציירים
מספיק״. ״לא לעצמנו והענקנו

 של למדיניות־החוץ הקשורים בנושאים •
׳ .80ס/סל־ הגענו ישראל
 הסטטיסטיקה את מעט לנו שקילקל מי

 לתשקיפאי גרם כך עצמו. אשכול לוי היה
 האחרון, ברגע החלים כאשר להסמיק, שלנו

 חניית־בינים לחנות- יועציו לדעת בניגוד
 הנשיא עם לפגישה בדרכו העויינת, .בנמרים
 יטוס כי הנחנו אנו בארצות־הברית. ג׳ונסון

רומא. דרך
 כבוד ברוב רואיין בפאריס, נחת אשכול

 האורות, בעיר קיל־ישראל כונב ״ על־ידי.
 של הטקס מחלקת של זומר •־פקיד כאשר

 כמעט אותו מוביל הצרפתי משרד־החוץ
 בו ביותר, החשובים האורחים לחדר בחשאי

השגרירות. סגל מלבד לו..איש המתק לא
★ ★ ★

 אחד .הוא זכרוני אמנון עורך־הדין
 שמשות על שהדביקו הנהגים, מראשוני

 תן שלנו, המיבצע תווית את מכוניותיהם
 המתנדבים, בין היה גם א1ד, לחייל. טרמפ

 של מכוניות על אלה תוויות שהדביקו
 לאסוף מקפיד שהוא מובן לכן אחרים.
בדרכים. חיילים

 אסף הוא זה. בשטח בחידוש נתקל השבוע
 לתל־אביב. מירושלים בדרכו חיילות, שתי

 הודה הוא סיגריה. לו הציעו תודה לאות
 שוקולד. לו הציעו מעשן. אינו אבל להן,

מר תודה, שו א'  כן,״ ״אם דיאטה. על הו
 גלוייה, לו והושיטו זה.״ את ״קח אמרו,
 תחת באמבטיה, הנהנה חייל מצוייר עלייה

 בזכותך!״ הכל — הכיף ״שיא הכותרת:
ת א  יחידתן, של בשק״ם קיבלו הגלוייה. .

 הגלוייה גב על האדיב. לנהג שימסרוה כדי
לחייל־הטרמפיסט: הבאות העצות נכתבו
עצי מחייב הנסיעה מרחק אם שקול •

בריאות. לך תוסיף קצרה הליכה מכונית. רת
 במרחק תחנת־הסעה אין אם בדוק •

 אם —עומד הינף בו מהמקום מטר 300 של
בתחנת־ההסעה. עמוד — כן

 במקום מכוניות לעצור תנסה אל •
 הסתעפויות, הצטלבויות, כגון לעצור, שאסור

 או עצירה״ ״אין שלט בו שמוצב מקום
יעצרו לא המכוניות — רצוף לבן פס ליד

 אבסטרניים ולתלמידים ושמינית) (שביעית תיכון לתלמידי
אנגלית ספרות ללמוד עזר חוברות
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המשלוח. דמי לכסוי אגורות 18 בסך דאר בולי למכתבך צרף

לו
 — בהלכה לבוש הינך אם בדוק •

הראש. על כובע רכוסים, בגדיך
 מנת על הכביש למרכז תצא אל •

 המדרכה, על עמוד — מכוניות לעצור
הכביש. שולי על — מדרכה אין ואם

 חפץ הינך אליו המקום את הודע •
נוסעת. המכונית לאן תשאל אל — להגיע
 לנהג שלום אמור — בנימוס התנהג •

 להצדעה, שזכאי למי הצדע אותך, האוסף
 או אוכל גומי־לעיסה, סיגריה, מהפה הוצא

 תפתח אל גרעינים, תפצח אל אחר. מטרד כל
 הנהג רשות בלי שברשותך הטרנזיסטור את
 אוהבים שלא אנשים עוד יש אך תתפלא —

החיפושיות. את לשמוע דווקא
 של הדלת או החלון את תשבור אל •

 על שמור חזקה, טריקה על־ידי המכונית
במכונית. הפסיע חפצי
 חלון תפתח בטרם הנהג רשות שאל •

תעשן. או
 לעצור הנהג את מועד בעוד תבקש •

אל — ואחרון — חפצך למחוז תגיע כאשר

בזכותך! ה-כיך'-הכלי ששת
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צה״ד של הגלוייה
 יעל־ והן פה בעל הן שלום לו לומר תשכח

זה. כרטיס הגשת ידי
 לא אך תודתך, מסור האדיב לנהג •

עבודתך! סודות
★ ★ ★

ת צו ת ע מו הד שאנו לאלה, מאד דו
 תן מיבצע במיסגרת לחיילים, וחילקנו פסנו

לחייל. סרמפ
 נוספת יוזמה לראות מאד שמח אני
 הסעת • כי ההכרה את שתחדיר■ זה, בשטח

 ללובשי־ האזרח של חוב־כבוד היא חייל
י'■1 המדים.

 ומשרד- היום ירחיק שלא מקווה, גם אני
 ויחליט הישנה, עמדתו את ישנה הביטחון

 חינם לנסוע בחופשה לחיילים מגיע כי
שוטרים. לגבי שנהוג כפי ,בומים באוטו

 תזכור, שבוודאי כפי הועלתה, זו הצעה
 משרד- אך — בכנסת אבנרי אורי על־ידי

אותה. דחה הבטחון

ל1הו ה 9ו חו
 למסור המבקשים קוראים

 שנת גליונות את לבריכה
 אחרת), שנה כל (ובן 1967

 מן החל זאת לעשות יכולים
 משתי כאחת הכא, החודש

:הדרבים
המע למשרד להביאם •

 תל־ ,12 קרליבך־ רחוב רבת,
כ ו־ה׳ ד׳ בימים רק אביב,
בבו 10 השעות בין שבוע,

אחר־הצהרים. 3ו־ קר
 לת״ד כדואר לשלחם •
תל־אכיב. ,136

 10 - הכריכה מחיר את
 לשלם יש - שנה לבל ל״י

מראש.
 להשלים מובנה המערכת

 120 במחיר חסרים, גליונות
לגליון. אגורה

1590 הזה העולם


