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תנועת של הנוער חוגי

חדש כוח — הזה העולם
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ואתה!
העשרה כגיל צעיריס

שי□ ק מבו
בדל בטלנות, עצורה, חשיבה כעוון:

בכלל... — נות ו

, ו נ ח נ כצ״ל, צעירים א
! ם י ש פ ח  אתכם. ודווקא מ

סודן, בנגלה־דש, :סוער העולם
.ויאט־נאם תורכיה, . .

 פלסטינים, שטחים, — ואצלנו
 ד״ב־ים, פנתרים, הסדרים, מפות,

ו ב״לאומית״ (גם בליגות מסתורין
 וזמרים, סמים יהודית״), ב״הגנה גם

— וממזרים גיורים
ל והתקווה - זורחת השמש

כורחת, שלום
 והדמוקרטיה פורחת השיטה
גונחת,
!שקט והנוער - שחט השוחט
 נחמדים״ וה״לא ה״תבוסתנים״ ואנחנו,

לי רוצים איננו — גולדה) אמרה (כה
 גם קוראים ואנו מדי. לנו איכפת שון.
 רעיוניות, לפיגשות אלינו הצטרף לך:

ו — פוליטיים דיונים וויכוחים, שיחות
אלינו. הצטרף פעילות.

 אם גם בתנועת־נוער, אתה אס גם
 לא אלינו. גם הציצו — ב״חברה״ את

 כשהחופש — עתה ובעיקר תיפגעו.
לטובה. עלינו הגיע

 — הקרוב, החמישי ביום ניפגש
ה בשלוש בערב, 8.30 בשעה ,1.7.71
:הגדולות ערים
ם !•< לי ש רו המצלבה, בעמק :כי

המינזד. יד על
ב • בי א ־ ל ת  יד על בטיילת, :כ
.דן״. מלון
ה • פ חי  ל־ בכניסה בכרמל, :כ

״גן־האם״.
- להתראות
(י-ם> ורוני גליה

(ת״א) וזאב אמירה
(חיפה). ויוסי זהכה

באילת; #
 במרכז ,20.30 בשעה ,1.7.71 ה/ ביום

 ,195 אילת הפועלות), (מועצת הקהילתי
: ת ו פ ת ת ש ה ב

רי ח״כ רי או בנ התנועה) (יו״ר א
: ם ו י ה ־ ר ד ס ב
שלום. או שארם־אל־שייך )1
והתנועה. — הסניף )2

מממנם. — וסקרנים אוהדים חברים,
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 ״.1765 .תשבץ המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין

במדינה
)29 מעמוד נהמשן
 בית־ על פשטנו — האדום הים דגי לקפה

 הזורק בבחור, הבחנו בכניסה הקפה.
 נעצר. הוא למכירה. המיועדת חשיש אצבע

 קבוצת עם המתלוננת, ישבה מקום בקרבת
 היתה הופעתה אחד. שולחן ליד ביטניקים,
 קרועים מכנסיה סנדלים, נעלה מרושלת.

ש במהומה חזייה. ללא מלוכלכת וחולצה
 ונותרה לברוח, הביטניקים הצליחו קמה,

הישראלית. הצעירה רק
 הפשעים עולם ברזי בקי שאינו לאדם

 שיש אומר הפשוט ההגיון היה המיסתורי,
 בחורה ואילו הבורחים, אחרי דווקא לרדוף

 מה לה שאין להניח סביר ברחה, שלא
 לגבי רק נכון כאמור, זה, אולם להסתיר.
 כגולן, וותיקים נודעים למומחי־פשע הדיוטות.

ומספר: גולן ממשיך משלהם. הגיון
 המתלוננת החלה לתחנה, הגענו ״כאשר

 משטרה קצין של בתו ,אני וטענה: לבכות
 ואכן הביתה, להורים טלפנתי מירושלים.׳

 משטרה. קצין של בתו היא כי התברר
מהבית.״ ברחה היא אם בטלפון, ביררתי

ם בי ״ ם. ח עי ר פ ת להצט רק אפשר מ
 לא עדיין אילת שלמשטרת כך, על ער

 בת שלאזרחית המרעישות, החדשות הגיעו
הו בית את לעזוב בישראל, רשות יש 23
בהק ״לברוח״ ושהמילה חופשי, באופן ריה
 החוקים ספר מלקסיקון אולי לקוחה זה שר
דמוקרטית. מדינה של לא אך סעודיה, של

 זה שמידע על לכעוס קצת קשה מאידך,
 יודעים הכל הרחוק. לדרום עדיין הגיע לא
 רישום נטל תחת כורעת ישראל משטרת כי

סו בח״כים נואשת ימלחמה חנייה דו״חות
 לכן חוצות. בראש שוטרים התוקפים ררים,
ב ההזיות רודף אל כהבנה להתייחם אפשר
דיו. מעודכן שאינו הפרוע, דרום

נכים
: ן ת א מ

תי ראשי )9 הכלל. של )5 אכסניה. )1
 חשק )12 עצם. )10 תיבות. ראשי של בות

 ומצוקה צרה )14 התרפה. חלש, )13 ב...
 מפרי משקה )18 אמצע. )16 (בארמית).

 )20 והפל. דחה והשלך; דחוף )19 התמר.
 נאות )24 מוסיקלי. מחזה )22 גבוה. מקום
 תיפארת. נועם, )27 אדמה• גוש )25 דשא.

 )31 איסטנבול. היא )29 (כ״ח). חובה )28
 )34 בפיו. מצץ )32 ורבנו. מורנו אדוננו,

 נהיה )35 מתנגד״. ״אני שפירושו ביטוי
עור שורה )36 והתחדד. היתקשה כמסמר:

 אפידמיה. )40 לועזי). (ביטוי קפדן )37 פית.
 )46 אחמול. ליל )44 הגרון. רטיבות )43

 )48 פאטנטי. מנעול )48 בנותיו. עם שכב
 אלוף. )52 מספיק. )51 נפוץ. בידור אמצעי

 המידבר. ספינת )57 נעלם. )55 צנן. )54
 גשם )61 מעט. )60 באפריקה. נהר )58

 סם )65 מחול. מין )64 רטוב. )63 קפוא.
רוקח. ידי מעשה תערובת מרפא.

:מאונך־
ב השכר ממרכיבי )2 טורדני. חרק )1

 )6 זוג. )5 עיר. )4 דגים. תופס )3 ארץ.
 )8 הדעת. את להסיח שתפקידו )7 ענף.

 פגם. )11 ישראל. לעם וחיבה מליצה כינוי
 תפקיד את הפסיד )15 חמורים. רועה )12

 )19 דקל. )18 שקר. )17 העבודה. מזכ״ל
 בתוקף ולנוצרים למוסלמים הדואג יהודי

 העוף. בצוואר )23 תחושה. )21 תפקידו.
 של המושחת שליטה )26 גפנים. מטע )24

 )28 קאסטרו. פידל ידי על שהודח קובה
 (ביטוי חסר־דם )30 בארץ. שהושחת ספורט
 מונח )34 צונן• )33 סתום. )31 לועזי).

 עבודה. )39 צה״ל. מחילות אחד )38 חשמלי.
ה מספורט מונח )42 לחיטוי. נוזל )41

 על הכדור עם לחלוף שפירושו כדורגל
 זוהר. נוגה, )44 יריב. שחקני מיספר פני
 )48 לייצוג. היוצאת קבוצה )47 וניל. )45

 )53 הלילה. לפני )50 כליון. טבח, הרג,
 ספן. )58 נידוי. )56 התרוממו. )54 מס. מין
הפנינה. אם )62 דמיוני. יצור )60

1765 חשבץ
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה. זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה אתו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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 הגלוייה: גבי על ולציין ת״א, ,136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את

למישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ״.1765 ״חשבץ
7.7.1971 — הפיתרון

ספרים. פרסי שלושה יוגרלו נכונה הפותרים בין

 מדים נכה
נכים

 ברסיסי קצב לטיף אסף נפגע ,1956ב־
 קיבל הוא אימונים. בשעת בכליותיו רימון
 שהפכה אחוז, 100 של זמנית נכות דרגת

אחוז. 28 של קבועה לנכות אחר־כך
 אשתו, את )41( אסף אסף שעבר, בשבוע

 ויצא שמיכות וכמה מיזרון מילדיו, אחד
 של השיקום אגף משרדי בפתח לשבות
 להאכיל אפשרות רוצה ,.אני הביטחון. משרד

שומעיו. לכל הסביר שלי,״ הילדים את
ן ח. לי אי  שסידר הראשון מהשיקום כו

 לא — בקולנוע סדרן — הביטחון משרד לו
 300 היתה המשכורת להתקיים. אסף הצליח

עבו לו סידר הביטחון משרד לחודש. ל״י
 מבתיהם נכים ילדים בהסעת אחרת, דה

 בהשגת לו עזר ואף וחזרה, לבית־סיפרם
 המכונית ״אבל מיסחדית. פולקסוואגן מכונית

 להרים ״צריך אסף. טוען מתאימה,״ לא
 פנימה. אותם ולהכניס בידיים הילדים את
זאת.״ לעשות מסוגל אינני שלי, הכליות עם

 את לאסף להחליף מסרב הביטחון משרד
ש הראשונה המכונית לא ״זו מכוניתו.

ה אגף בשם דובר הגיב מאיתנו,״ קיבל
 רשיון זה באמת, רוצה שקצב ״מה שיקום.
לו.״ לתת יכולים איננו זאת, למונית.
 רק רוצה ״אני קצב. משיב נכון,״ ״לא

להיכ הנכים הילדים יוכלו שלתוכה מכונית
אותם.״ להרים שאצטרך בלי נס,

לש ממשיך אסף בתיקו. הוויכוח כרגע,
 העוברים רעב. שביתת גם מהזמן חלק בות,

 התרגלו כבר המחלקה, כעובדי ושבים,
עוד. בו מבחינים אינם אליו,

אסונות
מוות

14ה־־ בקומה
 חבריו הבזק: במהירות התרחש האסון
ב הפיגום על אואד, מחמוד של לעבודה

 אופנהיימר ברחוב הבית של 14ה־ קומה
 מחמוד מתמוטט כיצד ראו בתל־אביב, ,16

 גדר־ביטחון, ששימש הקרשים, מעקה לעבר
מותו. אל למטה, וצונח המעקה את שובר
 אחיו פרס, גיגי סיפר המקרה נסיבות על

 אדגר, חברת ומנכ״ל שר־התיקשורת של
 בפריקת עסק ״אואד הבניין: את הבונה

 הוא שאותו הקרש, החל לפתע, פיגומים,
 עמד לא שהוא בגלל לעברו, נופל פירק,

 זינק אינסטינקטיבית, אואד, הנכונה. בנקודה
וצנח. הביטחון מעקה את עבר השני, לצד

מובן נמנע. בלתי טראגי מקרה זה ״היה
)32 בעמוד (המשך

,766 הזה ־!עולם




