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ואוהדים חברים פגישת תתקיים
״אורה״) מול — הלל (מדרגות בנאצים הלוחמים אירגון בבית
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תל רבבות בתי־הספר. של הגדול החופש יתחיל שבועיים בעוד
 אלפים יהיו אבל בבית. או במחנות בקייטנות, אותו יבלו מידים
 יואל היא מהם אחד כלשהי. חלקית עבודה לעבוד גם שירצו רבים
למערכת: שכתב מחיפה, תיכון שישית תלמיד וינר,

 תיכון. תלמידי הרבה הרבה וכמוני פנאי, של חודשיים לי ״יהיו
 לעבודה נער צריכים הם אם שלו, החברים אצל התעניין כבר אבי

 רוצים היו חברים שהרבה יודע אני אבל אלה. בחודשיים זמנית
 לעשות מוכן הזה העולם אולי לפנית. לאן להם ואין לעבודה,

המחפ הנערים בין מתווך לשמש מוכן הוא אולי זה? בכיוון משהו
?״ כמונו נערים להעסיק שמעוניין מי ובין לקייץ, עבודה שים

 הבא מהשבוע והחל הצעיר, הקורא של רעיונו את לאמץ החלטנו
 וכן שירותיו: את המציע תלמיד של פנייה כל הזה העולם יפרסם

 אם זה. מסוג חלקיים בשירותים המעוניין מעביד של פנייה כל
 — אפילו או במלאכה אם עונתית, בפקידות תם בשליחויות,

לבייבי־סיטינג. — וינר יואל ישל כהצעתו

ם סו ר וזיפה פי1ע פ

 המעוניין תלמיד הינך אם או כזאת, עזרה מחפש אתה אם
 בחופש״, ״עבודה לפינת הזה, העולם למערכת פנה בחופש, לעבוד

כסף. אין חינם — תפורסם ופנייתך

₪ו״ר דרח *
 שבוע כמדי עבודתו את אבנרי אורי סיים שעבר, הרביעי ביום
 כמדי שלא אבל בתל־אביב. המערכת למשרדי ערב עם וחזר בכנסת,
 ובה מעטפה, נטל הוא במערכת. לעבודתו התכונן לא הוא שבוע,
לחו״ל. יצא ולמחרת — לארצות־הברית וכרטיס־טיסה דרכינו

 כח״כ, שנותיו וחצי שלוש במשך הראשונה, הפעם זו היתר,
 להספיק קיווה הוא הכנסת. מושב כדי תוך הארץ את עזב שהוא
 אבל השבועיות. הישיבות חידוש מועד שני, יום עד ארצה לשוב

 תוכניתו את למלא היה יכול לא מראש, שעשה ההכנות למרות
הכנסת. מישיבות הראשונה, הפעם זו נעדר, והוא — השאפתנית

 דו״ח זהו השבוע. בגליון לקרוא תוכל זו להיעדרות הסיבה על
 גם הוא ראשונה. ממדרגה מדינית שליחות על ממצה, עיתונאי

עבו בין המיוחד־במינו השילוב את ביותר הח־תכת בצורה מדגים
בכנסת. וכסיעה כעיתון דתנו

עיחוו־כנסח שיתוו *
 אורי שמגיש בדו״חילבהזר שבוע, מדי ביטוי לידי בא זה שילוב

 רבים, ומאבקים רעיונות שכן בעיתון: זר גוף אינו זה מדור אבנרי.
 את עתה מוצאים הזה, העולם דפי מעל שנים במשך שהועלו

 הטיפול את מלווה לבוחר הדו׳ח הפרלמנטרית. בזירה ביטויים.גם
 הרעיונות מן שצמחו מעשיות תוצאות על מדווח אלה, ברעיונות

 ם חייל להסעת המאבק בולטת: דוגמה בכתב. לראשונה שהועלו
חינם.

 העיתון באמצעות הזה. העולם דפי מעל בתחילה, הועלה, הרעיון
 מתנדבים מאות השתתפו בו לחייל, טרמפ חן מיבצע את אירגנו

האדומים. החיציס שלושת בעלות האדומות, התוויות את שהדביקו
 אבנרי אורי הכנסת. מליאת אל הנושא עבר הזה, העולם מדפי

 חייל כל של חינם הסעה תממן שהממשלה היום, לסדר הצעה הגיש
 בכך. צורך שאין השיב הביטחון שר סגן באוטובוסים. במדים,

 בשני בו לטפל והמשכנו העניין, מן ידינו את משכנו לא אולם
 העיקבי המאבק עומד אלה בימים ובכנסת. בעיתון, — המישורים

 של הישנה בהצעתו דנה הכנסת של הכספים ועדת פרי: לשאת
 חינם להסעה — כהן גבי המערך ח״כ הצטרף אליה — אבנרי אורי

השוטרים. של הסעתם כדוגמת באוטובוסים, החיילים כל של
בהצלחה. סוף־סוף, זה, מאמץ יוכתר הסימנים, כל לפי

 בעיקר, בולט, בכנסת הסיעה לבין העיתון בין ההדוק השיתוף
 הכפייה נגר במלחמתנו וכלה השלום, על במאבק החל המדיני בשטח

ממעצ כמה עם האחרון, בשבוע אבנרי, אורי של פגישותיו הדתית.
 העי״ המסורת התגלמות היו המרחב, לגבי העולמית המדיניות בי

 העיתונים יתר מכל הזה העולם את המייחדת תונאים־פרלמנטרית,
בכנסת. הסיעות יתר מכל החדש הכוח סיעת ואת בארץ
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