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כהן(ימין) שלום של במכוניתו (באמצע) שוחמאבר אידה
 טרחה לא זו כאשר ימים באותם המישטרה

 בשל כנראה יוסלה, את לגלות ברצינות
 במשך קואליציוניות. תוצאות מפני החשש

המש עם הדוק מגע קיימנו וחצי שנתיים
 היה כאשר פעם, מדי פרקליטה. ועם פחה
 עלולה הציבור התעניינות כי חשש דיים

מס בפרשת והפיח הזה העולם חזר לפוג,
 הפרשה הופיע פעמים כמה חדש. מתח לה
הח לפני מעטים ימים ועוד שערינו, על

 אגודת־ עסקני עלינו איימו מסלה זרת
עמ בשל מפולפלת, בתביעת־דיבה ישראל

קוממיות. במשפט התקיפה דתנו
 אם ציבורי, למושג יופלה השם הפך אם

לפעו להתגייס מוכנים תלמידים המוני היו
 המפלגות נאלצו אם החטוף, הילד למען לה

 ולאמץ העויינת המקורית עמדתן את לשנות
 ל־ יש הרי — מסלה עניין את לעצמן
בכך. ניכבד חלק הזה העולם
 בעצם היה שכרנו גאוותנו. זה חלק על

בפניו המטוס,' כבש על מסלה של הופעתו

כ מאבקים למען האם. ובאושר הקורנות
 המיוחד. כוחו ובהם הזה. העולם קייס אלה

★ ★ ★
 היא כמובן. נגמרה, לא מסלה פרשת

 החוטפים אחרון יובא בו ביום רק תיגמר
שופטיו. בפני השותפים־לפשע ואחרון
הסיס את לצרף אפשר עתה כבר אולם

ה הסיסמות לרשימת מסלה?״ ״איפה מה
 השנים 14ב־ הארץ את שהסעירו לאומיות,

 הזה העולם עמודי מעל שנולדו האחרונות,
 לקריאות־קרב להפכן עזר הזה שהעולם או

 הפלמ״ח?״, פורק ״מדוע כגון: לאומיות,
ה את נתן ו״מי השחורים״ את ״דופקים
̂ הוראה?״
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סכתבים

 שנות 13 במשד כי לשכות מישהו יכול
 את ההופכים הם הדתיים המדינה, ליום
 טרנד־ באלפי אשמים הם לגיהינום. חיינו
 או להינשא יכולים שאינם זונות, של יות

 ימי־ של חשוכים חוקים בגלל להתגרש
ה את אלפים ממאות מונעים הם הביניים.

 הררוש הנופש ואת שבתות בערבי בידור
נטויה. ירם ועוד בשבתות. לבריאותם

 לאנשי ירו שנותו טי כל על תמה אני
זו. בזוייה במלאכה הדתית הכפייה

רמת־גז קור, יורם
משונה מיטה

 האנררוגנית ההצעה אם יודעת אינני ...
 הלטיני הכתב עם העברית השפה שילוב של

 שמסופקתני כשם וברת־ביצוע. הגיונית היא
 אם אלא אחת. במיטה יונה עם שור למצוא

למיתה. המיטה תיהפר ב!
פתח־תקוות אשרוב, אביבה

והראש הכיפה
 תמיר, שמואל מר של התמונה על תמהני

 הזה (העולם שפירסמתם כיפה, החובש
 ברי- הכיפה את הוספתם לא האם ).1295
טוש?

ידי — אחר בעתו! קראתי שבוע לפני
עצ תמיר מר מפי כתבה — אחרונות עות
הפצרו בתקיפות ״דחה כי נאמר ושם מו, ל כיסה לחבוש שונים יועצים של תיהם

 פנים,״ להעמיד מוכן ״אינני באמרי ראשו"
 הדתיים. מה׳טקפת רחוק שהוא מאחר
האטת? מן סוטה כאז מי

תל-אביב יערי, חיים
 תסיר עורך־הדין של תצלומו המצלמה. לא

כיפה: חובש כשהוא בית־המשפט, באולם

בכית־המשפט ומנדלפון תמיר

בם,? לא קורס, לא
ד יבוז הת י הריאל ־הספר בבי־ י ין•רשמתי י נ לקורס ד, מונסיפיורי ברחוב תל־אביב,
אר־ של בסד הרשמה רמי י שילמתי ו מכונאות

לירות. בעים
יעי הוד שלא וביוון וחצי חורש חיכיתי
ואמר: צחק הוא למנהל. פניתי דבר, לי

הת הקורס חביבי,
 כבר למדו כבר, חיל

ש שיעורים. בשני
קי לא מדוע אלתי
לבוא. הזמנה בלתי

ה לי: ענה המנהל
לבד. שתבוא שנתי

 הום־ם פנים, כל על
ה לקורס שאצטרף

קיים.
 החומר את למדתי

ב אולם שההמצתי,
להם־ המיועד יום
 נפצעתי הלימוד, שד

ב עבודה בתאונת
 לפני התייצבתי ידי.

דה*\יעה ענייו את לו והסברתי המנהל
ב־ לטיפול ושאזדקק

ממישר. זמז מיער
הבא. בקורם ללמוד לי שיאפשרו סוכם

 הדבר ושוב. בלר אותי דחה הוא אולם לי, שנקבע בתאריד המנהל לפני התייצבתי
רבות. פעמים ונשנה חזר

 לי שיאפשרו דורש שאני למנהל הסברתי
 — ולא אחר, או כזה מיקצועי בקורם ללמוד

 ששילמתי הלירות ארבעים את לי שיחזירו
הרשמה. כדמי

 לי להחזיר יכול לא שהוא אומר המנהל
אי: בז ועל איז הדש וקורס הכסף את

 לי. לעזור בידו
בד? אומר החוק האם הכיצד,

דבוריה כפר מסאלחה, מחמד
לשועלים יפה ראש

 הזה העולם את ומעריך הטבבד בקורא
 מכבדים המוכשרים עורכיו כי לבטח ושיודע

 הכתבה תוכן על תמה אני פחות, לא אותו
 ללא אשר היופי, מלכת בחירת אודות
 את כמבטאת נראית עליה, אישית חתימה

העתוז. של הרשמית דעתו
 הפייבוריטית כי לקרוא, הופתע לא איש

 שהייתה הנערה אותה היא הזה העולם של
 מלפני מנליה לבות את בגאווה למלא יכולה
 בהפחתת הגזמתם שקצת דומה אך שנים,
.. האחרות המועמדות של ערכז .
יהו של לכבודה ולא הדבר לכבודכם לא
 ללבי- ראש לשימה במקום אשר היפה, דית
לשועלות. ראש אותה שמתם אות,

־אביב תל דנית, יורם
שבור טלפון

.היה . כש כשורה לא שמשחו לי נדמה .
 ״אבא, ניצחון: בנימת והודיע מהג: חזר בני
 ביאליק!״ אייכמז דיים את תלו יורע? 'תה

ירושלים יעקובי, גיסים
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1
 ירוה כן צמא, פרח המרעננים טל כאגלי

מזי בלחות עורך צמאון את 5x1:1 ׳(עמס
 ישמטו וצוארך פניך על טיפות כמה נה.

לעורך. ונעורים חן טל מטקה

 בוקר 5x1:1 עעפס ב- הטתמטי באקלימנו
 רבות על ולטמירח לאיפור כיסוד וערב,
מראיך. ורעננות עורך

ובערב אחה״צ בבוקר,

סי ר ק! קיץ ב
 ועוד גרמנית צרפתית, אנגלית, עברית,

 ותיבוניים יסודיים בתי״ס לתלמידי מיוחדות כתות
4 מונטיפיורי פתח־תקוה, — 56347 טל. ,2 בנימין נחלת ת״א,

ר ל כז ע ה ו ז ו
 לעתים היא הדוגמנית ועבודת בשושנים סוגה אינה לזוהר הדרך
 מצליח שהצלם עד רבה. בטרחה כרוכה היא ;ומפרכת קשה

הרף. בלי ומדגימים מדגימים רצונו, לפי המודלים את להנציח
 המזזנפשזת דוגמניות כמה רואים אנו בתמונה כאן

עבודתן. להמשך כוח ואוגרות הצילום מהפסקות באחת
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12963 הזה העולם


