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 הכותרת תחת' המתפרסמות מודעות עבור מלבד המודעות, תוכן עבור אחראית המערכת איו
 ונבדבות המערכת חברי עי־ידי המוכנות ובו׳ לנוסע״ ״דו״ח למתבדר״. ״דו״ח לצרכן״, ״דו״ח

 המערכת אין אשר ציבוריים וארגונים מפלגות מטעם מודעות כולל לבוחר״ ״דו״ח המדור על-ידם.
המערכת. דעות את שהיא צורח בשום משקפות ושאינן בהן, המובעות ולעדות לתוכנן אחראית
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 של הצעירים ממדוריו אחד חגג החודש
 הכוונה׳ הראשון. הולדתו יום את ה!ה העולם

 תצפית למדור היא ניחשת, כבר שודאי כפי
 הופעתו עם לך שכתבנו כפי רב־החשיבות.

 לדעת הקורא את ״לסגל נועד הוא הראשונה
 הוא כך ולשם לעתיד״ ההתפתחות כיוון את

 מתון לא — ■מחר של המאורעות את יתאר
 אלא זכוכית, בכדור או בקלפים הסתכלות

 המתנגשים הגורמים של צונן ניתוח תוך
וחוקיהם״.

 אחת תצפית שנת של צונן סטטיסטי ניתוח
 הפכן תצפיות 600ל־ קרוב מתוך כי גילה
 כלומד — מוחלטת למציאות 400מ־ יותר
 עצמן הוכיחו תצפיות עשר כל מתוך שבע

 העתידיים ההתפתחות קווי של נכון כניתוח
 הנותרות התצפיות שלוש גם אולם ומגמתם.
 עצמן. את הצדיקו התממשו, לא שכביכול

התצ פרסום שעצם קרה קרובות לעתים כ־
 הודיע בו כבמקרה המצב, את שינה פית

ממשל למשרה קרוב מינוי על הזה העולם
 אחת של המוחלטת להפתעתה חשובה, תית

 מינוי אותו על ידעה שלא השלטון, ממפלגות
 ברבים שפורסם אחר לבטלו, והצליחה כלל

הזה. העולם תצפית על־ידי

 ״מעמדו כי שהודיע הראשון היה תצפית
ש בן־גוריון חסידי התחזק.. שרת משה של
 חירום, במצב כחסר־ישע יתגלה שרת כי קיוו

 תצפית ).859• זהה (העולם קשות אוכזבו
 עורך של יציאתו על שבישר הראשון היה

 לברית־ ,הראשון הישראלי כעיתונאי דבר,
 המתרחב הבקע את שגילה ),862( המועצות
 לפרישת דבר של בסופו שגרם במפ״ם,
הת על שניבא ואילך), 864( העבודה אחדות
 ),865(מק״י עם סנה של השמאל סיעת מזגות

 אמי כשגריר ביירוד הנרי של העברתו על
).870( לקאהיר ריקאי

מוגב תצפית של הצלחותיו שאין כמובן
 (כפתיחת הדיפלומטי או המדיני לשטח לות

 גם תצפית ).874 בישראל, קנדה שגרירות
 הצטער הבינלאומית, בצלחת ידו את טמן לא

 ״אין : 875 בגליון לא־נעימה אמת לגלות
 שמח מאוסטריה.״ שילומים ,לקבלת לצפות
 עמדה היוורת שריטה המיליונים על לספר
 חאן עלי לשעבר, מבעלה וקיבלה, לקבל,

)878.(
 חיפה תושב אתה (״אם התיאטרון משטח

 בתיאטרון בקרוב לזכות סיכויים לך יש
 לב שמו (״רופאים המזון לשטח עד משלך״)
 את שמי קיבה, קלקול של מקרים לריבוי

אפשרי״), כגורם הנקניק על אצבעותיהם

הכיב ראשון ץ,ראש
ל בדרכי בביבר. רביעי יום ,6.45 השעה

ו )903( הזה העולם גליון את בניתי עבודה
 מצורף מיד אותו שולה אני השאלון. את מצאתי
ראשון. יניע שהוא מקווה ואני זה. למכתב

 העתון, של מושבע כבורא מצויין. רעיון ■זהו
 אני נדולה משפחה לאיזו פעם אדע סוף סוף

. ו שייך
 תל־אביב שור, ישראל

לשני אב נשוי, ,28 שור, לקורא ךזזן1ך

 באותו מהן אחדות תצפיות, מאות התממשו
 שבוע, כעבור אחדות בעיתון, הופיעו בו יום

 (כ׳ שעבר בשבוע אחדות שנה, רבע חודש,
נק מטען והטלת בחיפה אהל סניף פתיחת

תל־אביב). לים מושחת ניק

ה בענף לקרות העתיד על המבשר מדור
 בשטח לו,פועל), מכבי בין (המאבק ספורט

 חדש, יומי עיתון יופיע (״השנה העיתונות
ה (איחוד במפלגות העבודה״), אחדות של

 (ביקורה במסחר המזרחי), והפועל מזרחי
למ בסין), ישראלית מסחרית משלחת של
מו לעשרות זקוק אחדים, תחומים רק נות

דיעים.
 במספר, מחמישים יותר אלה, מודיעים

 המוסרים הזה, העולם קוראי בין גם מצויים
 רבות ביקורת בדיקות העובר לתצפית, חומר

באמי משוכנעים שהם עד העורכים על־ידי
ה בין לדפוס. אותה ומאשרים הידיעה תות

 לנו שהודיע מפא״י, צמרת איש : מודיעים
 שרת־לבון הסכסוך התפתחות על לראשונה

 שהפכה ידיעה, ואילך), 867 ,865 (תצפית
 שער לסיפור חודש של וחקר עיבוד אחר

 שהשתרע ),869 הזה העולם (״האקטיביסט״,
טורים. שמונה על

• 1
 התצפיות התממשות שבוע היה השבוע

 לי ישראל ששגריר שעה : הדיפלומטיות
 כמצופה, יצא אבידר, יוסף אלוף מוסקבה,
 ציר כמצופה, כן גם ארצה, הגיע למשרתו,

קמימורה. שניצי יפאן,
 וקמי־ אבידר הדיפלומטים של נדודיהם על
חוד חמשה שנה, חצי לפני לך הודענו מורה
 או — החוץ משרד כך על שהודיע לפני שים
אחר. ישראלי עיתון כל

 היחיד המצליח המדור תצפית אין אגב,
 שהוכיח מכתב קיבלתי השבוע הזה. עולםהב
 העיתון של הראשונות הרפורטז׳ות גם כי לי
חמו חיפאית קוראה לי כתבה מצליחות. די
 900 ״בגליון :המצורפת) תמונתה (לפי דה

 מארצות׳ 30 בן תייר על מודעה התפרסמה
 אני צברית. בחורה להכיר המעוניין הברית
תשו ולכשאקבל למכתב תמונתי את מצרפת

אישיותי״. על הפרטים יתר את אמסור בה
שהו הנ״ל המודעה גלופת מאד. מצטער

 (העולם הגירה״ ״למטרות ברפורטז׳ה פיעה
 לניתוח מצולם כליווי שימשה רק )900 הזה

 שהופיעה מבויימת, מודעה לאותה התשובות
הערב. מעיתוני באחד שנה חצי לפני

 ששאלונו ישראל, יליד מתכת, פועל ילדים,
 שהגיעו הראשונות המאות מבין ראשון הגיע

השבוע.
ש לי נדמה היה השאלון את שמלאתי ♦..אחרי

יוד אתם עתה פרטי. סוד שום עוד לי נשאר לא
הכל... את עים

 חיפה אמיתי, אסתר
 הרווקה, 22ה־ בת אמיתי, הקוראה הכל, לא
צבע 1 חסרים פרטים הפקידה. הארץ, ילידת

ת, העיניים ערו ש ה ת ו פו אי ש ם, ה חיי ר ב פ ס  מ
הטלפון.

ה לכל מספיק אחד ששאלון חושבים אתם אם
 יעשו מה נאיביים. אתם שלי, הגליון את קוראים

ל והשפן בעבודה ידידי אשתי, הורי ואמי, אבי
? הגליון את כולם הקוראים מטה,

חיפה קרמר, יוחנן

ם אי ר ם קו צי חפ , ה ן כ ם ב לי כו שיג י שא לה
ם ם לוני פי ס פנו אם נו ת. י ערכ מ  ל

 : והיא חסרה, אחת חשובה שאלה
:אתה בעתון, יפה נערה רואה שאתה בשעה

ארוכה שריקה מפליט (א)
ש כדי חברתך, מעיני חגליון את מסתיר (ב)

תקנא, לא
 יותר מכיר אני ? זו מה, :לחברך אומר (ג)
״ ! יפות

 הכתובות. את לברר ומנסה למערכת מטלפן (ד)
(ד). הס* שלי התשובה

ב בר־וטוסקי, אברהם בי א ל־  ת
ה, גם ת קי א ס טו רו ? ב

והכנסה ערד
 ״הכי :האחרונה השאלה של טיבה לי הוברר לא
 את מודדים אתם מאימתי כוללת...״ חודשית נסה

יוד האינכם ? הכנסתו גודל לפי אדם של ערכו
 בקרן־רחוב. סחורתו את המוכר רוכל, כי עים

ב ממשלתי מפקיד יותר קרובות לעתים משתכר
? בינונית דרגה

ת־יס תיכון, אריה קריי

שאלה ה ה א ת לפי ב ש ק מי ב ס ר פ ת מ עו ד מו  ה
ן, תו עי ם ב עונייני מ ת לדעת ה חו א  הכלכלי כו

ר, של בו צי ם. הס אליו ה פוני

ההכרה מן ד״ש
 של האחרונות תולדותיו אלינו הניעו השבוע רק

טו וכיום תייר־בזכות־הנורל לשעבר לדני, שאול
 ? לדבר ןש מה ).898 הזה (העולם ראשון ראי

הדו״ח מן מבסוטים מסלקט, החברה כל אנחנו,

פאריס הקדוש, הלב כניסת ליד לדני

 לו ומאחלים באירופה. המסע על שאול שמכר
רב־טוראי. לדרגת במהרה. לעלות.

פאריס החברה,

? התבדלות או השתלכות,
 התפרסם )903( הזה העולם של האחרון בנליון

 בארצות־ היושב שקולניק, בשם קורא של מכתבו
היהו לתלמוד לועג אותו לשמוע תמהתי הברית.

 הצחנה את לנרש המתקדם הדור מן ודורש די.
 המכונה היהודי, העבר לכל ולהתקחש התלמודית

ניטו... בשם בפיו
 משפטנים עשרות עם במנע בא אני כעורך־דין

 כי להעיד מוכן ואני הארץ, רחבי מכל ושופטים
 על ותשבחות תהילות מפיהם שמעתי פעם לא

 חידושיו על ההגיוניות, סברותיו על התלמוד,
הספרותית. לשונו ועל העמוקים.

 מעמד להחזיק לנו שעזר הוא הוא .התלמוד הרי
 אילו היה מוטב כן על הארוכות. נלותנו בשנות

 של והמעליב הפונע ממכתבו המערכת הסתייגה
שקולניק.

ירושלים עורך־דין, בר־דוד, י.

אדים דימדומי
 משתדלים אתם ללב, נונעים ממש אתם לפעמים

לר מפוקפקת, אישיות מכל להתפעל כוחכם בכל
 כל את ולשכוח שלו המדומה היופי כל את אות

 אתם אחד בהיר שיום עד המרגיזות, מגרעותיו
ערום. שהמלך פתאום רואים

 כמה על אותו הרמתם אלון, ינאל את ״גיליתם״
 שכל אהד, מפלגתי עסקן עוד ? יצא ומה נסים.
אח מעסקנים צעיר יותר קצת שהוא שבו החיוב

רים.
 מרוב התפוצצתם חושי. אבא את ״גיליתם״

עכ ומה בחיפה, הכבירים מפעליו על התפעלות
 ויודע אימפריות על החולם עירוני עמקן ? שיו

יומיים כל התוקע איש הביוב, על להתגבר בקושי

 פירושו רעש שלעשות וחושב חדשה בחצוצרה
מעשה. לעשות

 הלד כשבן־נוריון מהנאה התמוננתם :ולבסוף
 כדי והנה. ־— בשדה־בוקר המולדת את להציל
 הנבוה עסקן ן הוא מה אלינו• חזר אתכם, לבייש
העסקנים. משאר מילימטר בחצי

מל אלים. אין כי תבינו מתי ן תתעוררג מתי
 לארצנו ההצלה כי תבינו מתי ז ניבורים או כים

 בלי העסקנים. כל את כשנסלק רק לבוא יכולה
 לכוח העברי הנוער את ונלכד הכלל. מן יוצא
 תפקיד לכם נועד שבזה תבינו מתי ? ומחדש יוצר

 לבו אל המדבר עצום מכשיר בידיכם כי חשוב,
* זה דור של

תל-אביב חנניה, חנן

נ׳י. כי. של הדמוקרטים
 ישראל ומדינת אתם הייתם לא ג׳י. בי. אילולא

 קיים בה במדינה חיים אתם למזלכם קימים...
 לסתום מזמן נכון היה אחרת דמוקרטי. משטר

 מן אד לאיומים. ראויים אינכם הפה. את לכם
במאו או ובמוקדם — הפה את לכם לסתום הדין

ייעשה. זה חר
 תל־אביב כהן, משה

אתה. מי לך ואומר מעריציך, מי לי אמור
לשלטון. יחזור שבן־נוריון מאד כדאי דעתי לפי

ש הליכליד בנלל הזה, העולם את לשרוף כדי רק
מפיץ. הוא

מחח־הדרום קקר, יעל

דיפלומטית מהפכה
לאח נפוצו ובוואשיננטון האו״ם במסדרונות

 מהפכה לחולל עומדת .ישראל כי שמועות רונה
 אומרים בארצות־הברית. שלה הדיפלומטי בפנל

שגרי לשלושה לפחות בקרוב זקוקה תהיה ישראל כי
 הסיבות אחת הדחופים. בצרכיה יטפלו אשר רים
 זמנו כל את לאחרונה מקדיש אבן אבא :לכך

ציו אירגוניט בפני ונאומים במסיבות להשתתפות
ומי באו״ם, נראה ואינו כמעט הוא שונים. ניים
מקומו. את ממלא קומיי כאל

המה על לשמועות יותר וחשובה אחרת סיבה
נת באו״ם ישראל במשלחת :הדיפלומטית פכה
 האננלו־סאב־ ההברים חריפים. דעות חילוקי גלעו
 סמכו — וקומיי אבן קדרון, ־ך־ המשלחת של סיים

 את לפתור יוכלו הנדולות שהמעצמות כך על
ישראל. את הבינלאומיות,*הםטרידות הבעיות כל

 — הישראליים המשלחת חברי עמדו זאת לעומת
 מאו״ם תדרוש שישראל כך על — ואחרים הררי
לאפ לישראל, הפליטים החזרת ננד החלטה לקבל

ערב. במדינות קליטתם את שר
ה :האנגלו־םאכםימ של בחלקם נפל הניצחון

ה הפעם זו הזכירה. שנתקבלה האחרונה החלטה
לפי הערבים הפליטים של זכותם את ראשונה,

ה המשלחת הנישה כד לישראל. ולחזרה צויים
 באו״ם. הערביות למשלחות נוסף ניצחון ישראלית

כסף. של מנש על הניצחון להם הובא הפעם
ניו־יורק זילברברג, נתן

בלונדון ירושלמים
 ירושלמים קינן עמום של כתבתו למקרא נדהמתי

 בלונדון כאן יש אמנם )...899 הזה (העולם בלונדון
 בעלי־היכולת ושהוריהם שהשתמטו, עשרות כמה

 השתלמות, של בתואנה ׳הארץ מן אותם הבריחו
 ברשימה, שנזכרו הבוכרים, שני אולם לימוד. או

 1946 בשנת עוד הוריהם עם יחד ללונדון הגיעו
 הקמת על מישהו חשב בטרם עוד שם והשתקעו

ישראל. מדינת
לרנדו! עוזיהו, א.

והרושם הכיס
 נהנים הם אחרות לארצות באים התיירים כאשר

ה של כספו את מחליפים ארצות בכמה הרבה.
ב הנחות מקבל הוא יותר. גבוה שער לפי תייר

ב והמטוסים, בחברות־האניות ברכבות, מוניות, ,
ה המצב אצלנו ואילו ובבתי־קולנוע. תיאטרונים

 עד התייר את מנצלים ומקום מקום בכל : פוך
שתדלים בכל האפשרות. גבול קצה  להריק מקום'מ
כיסיו. את

? התנהגות נכונה האם א! זו ? הונן זה האם ל
 הממשלה, התייר. את דוחה זה להיפך, ! ולא לא

 ה' ושאר והפנסיונים המלונות התיירות. משרדי
 שהתייר משתדלים אחרת ארץ כל של מוסדות

ל בשובו ביותר, היפים הרשמים את איתו יקח
אצלנו. כן לא ארצו.

תל־אביב ברמן, אוסקר עוזר

אוהכ-שונא
במ המתוודים מן שלושה כי נוכחתי להפתעתי

 בנלוי הודו )903 הזה (העולם אוהב-שונא דור
 קיים אם לברר היה כדאי לישון. אוהבים שהם
הזה. העולם לקריאת אהבת-השינה בין כלשהו קשר

חולון גולדנרט, חנן
 וקריאת אהבת־השינה בין קשר כל אין

שלו כי רק מוכיחה היא כלשהם. שבועונים
 להיבחר ליבם, בסתר שואפים, המתוודים שת

לכנסת.

הוליבודי צנון
פירסמ־ )903 הזה (העולם האחרון לצדכן בדו״ח

 פייג׳ט דברה הקולנוע כוכבת של תמונתה את תם
 אז בלית, אן זו אם בלית. אז שהיא וכתבתם

צנון. אני
מטולה ש., ז.

 הכותרות כותב גילה המערכת של לצערה
 לאן פייג׳ט דברה בין גמור חוסר־אבחנה

ההוליבודיים. הירקות לשאר בלית,

במדים מפלגתיות
 )902 הזה (העולם האחרונים ועליונות באחד

הצעי בין היה אהוביה..מלבין כי מספרים אתם
 וכי בצופית, בכינוס ■מפא״י ל1ע המרדנים רים
מו... הצטיין ואפילו — נאם או  אהוביה האין בנ

 בענף ודווקא בצה״ל. סגן־אלוף בדרגת קצין מלכין
 מסביר ',ביצר ? החיילים חינוך עם קשר לו שיש

של לדיפוליטיזציה האחראי הרמטכ״ל,  הצבא, '
ה מקציניו אחד של זו מובהקת מפלגתית הופעה
? בכירים

תל-אביב אשלבכו, יונה

מכתבים


