
בלוזי־דווקי ילד
 הזה (העולם בעגתונכם לקרוא היד■ יפר.
 סידור על ילד״, לנו ״עשי בכתבה )2038

 לא לנישואין. מחוץ הרות לנשים מיסגרת
 בלתי־אמי־ דברים שם לקרוא היה יפה

 מחייבת היהודית שהדת נכון זה אין תיים.
 להיפך, מחוץ־לנישואין. הריון על הריגה
 בנושא מאד ליברלית היא היהודית ההלכה

 לחלוטין חוקי הוא לנישואין מחוץ ובן זה,
 שונה אינו מעמדו האב. יורשי בין ונכלל

 תחום בכל -וזכויותיו החוקי, הבן ממעמד
חוקי. ילד כזכויות הן

ירושלים מדגפה, הדפה

יןגיג! את להדיח
 בדיר־חנא, הצעירים תנועת ועד ■ אנו,

 דיר- צעירי :זו מחאה לפרסם מבקשים
 הגזעני, קניג מיסמך על מוחים חנא

 החיים הערבים התושבים את לרעה המפלה
ה הדחתו את ■ומבקשים במדינת־ישראל,

 ערביי כלפי המדיניות ושינוי מיידית
ישראל.

 דיו-חנא הצעירים, תנועת

ליצים מושב
 סטודנט להרתיח ■מסוגלים רבים דברים

ה שכד־הלימוד תל־אביב: באוניברסיטת
הביורוק הקרובה; קשנודד,לימודים גבוה
 סטודנטיאלי, הווי העדר המכבידה; רטיה
 (•שבמקורו אחד קיקיוני מוסד אך ועוד.
 ולייצגו הסטודנטים ציבור את לשרת נועד

 המוסד ■ומייד. — שיפוזר ראוי בנאמנות),
אגודת־הסטודנטים. הוא מדובר -שבו

 האגודה, ישל במועצת־ד,סטודנטים נחבר
 המתיימר זה, שמוסד במהירות למדתי
 לצביעות סמל מהווה א־פוליטי, גוף להיות

 שובצו זעד־האגודה חברי הנ״ל. בנושא
 הבחירות ש-נערכו לפני עוד בתפקידיהם,

 במיפלגתם, סיעותיהם במרכזי במועצה,
לב במי תודרכו המועצה חברי ומרבית

 או שראו לפני עוד :תפקיד, ולאיזה חור,
כישו את ובחנו המועמדים, עם דיברו
ריהם.

 ועד־הא־ בחירת טיפסה הגיחוך לפיסגת
 ,30.10.76ב להיערך היתה שאמורה גודה,
בית־מישפט־השלום. צו על״פי

 הצו), (למרות התקיימו לא הבחירות
 עסקני בין ״מרים״, חילוקי־דיעות בשל
 סיעותיה על הליכוד במיפלגת הצעיר הדור

 •שני־ישלישים מהווים (שחבריה השונות
 התפקידים לאיוש באשר המועצה), מחברי

 ב־ רצוננו אם אנשיהם. על-ידי השונים
 הראוי מן סטודנטים, של פוליטי״ ״פרלמנט

 האגודה להפיכת מקום אין אך שיוקם.
צעי פוליטיים עסקנים של למושב־ליצים

לקי לקרש-קפיצה להופכה השואפים רים,
במיפלגותיהם. מעמדם דום

 מועצת (חבר דנציגר, יורם
תל־אביב הסטודנטים),

בכוס־מימ פערה
 לשכנע שהצליח כימעט מרמרי ■חנוך

 הזה (העולם במדורו תקף כאשר אותי,
 חשיפת פירסום על הזה העולם את )2037

 ■ובני־מישפחותי- ציבור אנשי של מחלות
 ״מדוע על למחאתו להצטרף רציתי הם.

ה הפרטים כל את לדעת הציבור חייב
 אחת, של הממארת מחלתה אודות רפואיים

 כישוריה שעקב
 היא המיקצועיים

 כקריינית משמשת
 זוהי בטלוויזיה.

 שאינה אינפורמציה
 החברה להגנת גאה
הסק לסיפוק אלא

והנה, וכד... רנות...
 באחד שבוע, לפני

הבידור, מעיתוני
 עם ראיון מצאתי
מזור, דליה אותה

 כועס מרמרי שחנוך
 הזה שהעולם על

 ומה שלה המישפהתית הטרגדיה את חשף
ראיון? באותו אומרת היא

 בשנה באמת. נפלאה היתה ״התינוקת
 שנולדה לנחש יכולנו לא לחייה הראשונה

 מאד, נדירה מחלה לה היתה מום. עם
 נתגלה כאשר מרפא. לה אין שעדיין

 להציל תיקווה שאין בבירור ידענו הדבר
 עד חודשים ארבעה ובמשך חייה, את

בגיהנום...״ כמו היו החיים שנפטרה,
 שחושב למה בניגוד הוא, שמסתבר מה
 בתה מחלת על שהפירסום מרמרי, חנוך

 להסכמתה בניגוד היה לא מזור דליה של
 על-כך מספרת היא-עצמה הנה, ולרצונה.

 הממורמר, מרמרי לך מה אז בגילוי־לב.
תלין? כי

בת־יס פליישר, י.

מופווים רדופים
ו קצין־אספקה בתור בצה״ל שירתתי

 ■רצה שלי ואבא האקדמאית, בעתודה הייתי
מפור עורך־דין לפחות או שופט •שאהיה

 -של חלומותיו בכך? טעם־לפגם ומה סם.
 של אבא אולי ואולם, לגיטמיים. אבי
 מכסימום או חלבן יהיה ישדן חלם עומר דן

בערי ירחון אין עומר לדן כושל. מחזאי
 אחרונות בידיעות קבוע עמוד ולא כתו,
בו. נטוע לא כישרון קצת ואף

 מצליח לעיתונאי שינאה בו נטועה אך
 ברוך אדם של ■שביקורתו ייתכן ומוכשר.

מכאן אך מדי, חריפה מונדי יוסף על

 נעשות שכביכול החמורות להשמצות ועד
ארו עדיין הדרך ירוד, ■סיפור הצגת ■תוך
 שלקוראי יידע שעומר דק רציתי כה.

 •שמוצא הספרותי, מחידלונו ■נמאס העיתון
כספרות. מוסווים בגידופים רק ביטויו

תל־אביב שלאו, איתן

שושי של המאמצים
 למטורפים, אותנו יחשבו בטח הקוראים

 כריסטיאן על דעתנו מה שנכתוב אחרי
 עליה שכתבה אבן־זהב שרשי — גולהיים
 ).2039 הזה (העולם בעי-תונכם פורסמה

 שעבר המשבר שאחרי חושבים, ■וחברי אני
 להצגת שקרה מה בעיקבות כריסטיאן על
להת באמת מסוגלת היא הוא, היא, הו,

 ללא בבית־חולים, מאושפזת ולהיות מוטט
 הם איך ראינו הנוכחיים. מידידיה עזרה

■הו לא ואפילו הון, שיגרפו אחרי התנהגו
בערבות. לשחרר כדי למישפט פיעו

מה בצורה מתכוונת כריסטיאן אם לכן,
 סתם ולהיות מהזרקורים להתרחק פכנית

 ■שלה היום־יום חיי את ■שחיה כריסטיאן
 אחרות, לנערות דרך יפתח זה — בשיגרה
 ■גופה. על למדה שהיא הלקח את •שילמדו

לה לכריסטיאן לעזור ■מסוגלים וחברי אני

 לה. לעזור ומסוגלים חדשים, חיים כיר
 גדשה. אתגר שזה למרות לה, לעזור נשמח
 למושב, אלינו תבוא ■היא אם נחמד יהיה

 נחמדה ארץ היא ארץ־ישראל כמה ותגלה
בה. לחיות איך כשיודעים

, מי י עמק־שורק ד.נ. עשרת, כפר ג'
יותר מרוחקות אגודות
 על כתבותיכם את לקרוא מאד שמחתי

 •שלנו ״האנשים ישהם ■הצעירים, ספורטאינו
 שמחה כחובבת־ספורט, ״.1980 במוסקבה

ספור לגבי ועניין התעוררות ■שקיימים אני
•שההתעניינות הוא טיבעי העתיד. טאי

 טלוויזיוניות בכתבות הציבור בפני תובא
 לעיני הזדקר אחד דבר אך ועיתונאיות.

המר באיזיור נעשו הכתבות רוב במייויחד.
 בעיקר. תל-אביביות באגודות-ספורט כז,

ספור עם אגודות־ספורט יש כי הידעתם
 הארץ בצפון גם ומוכשרים צעירים טאים

? ובדרומה
המקו הספורט אחר העוקבת פחיפאית,

 באגודת בנושא. לומר מה לי יש מי,
 נערות •שלוש לפחות יש חיפה הפועל

 בומשטיין, פאינה מאד, מוכשרות צעירות
 ללא-ספק הן •שגם ד,ופרט. ודיאן טויב ■גלי

היש הספורט של לדור־העתיד שייכות
ספור על נכונה תמונה לצייר כדי ראלי.
 יותר מרוחקות אגודות להקיף יש טאינו,
 לאמת, יותר קרוב יהיה זה הארץ. ומכל
הספורטאית. כל כלפי יותר והוגן

חיפה ב׳, קרית־ים בוטלר, *טרה

לוויגכר וגכד בעד

 כאיש־השנה לווינגר ברב שבחרתם נראה
 לא :הזה העולם של נוסף לקו בהתאם

 לבחירת שמובילים הם הטובים המעשים
 נפלה הפעם שנה. ובכל תמיד איש־השנה,

 תשל״ו, שנת של האיש־הרע על הבחירה
 •של למצב המדינה את להוביל העלול
בב יותר היתד, הבחירה לדורות. בכייה
 נהנית• .בסך־הכל מהצפוי. אזהרה חינת
 אבנרי אורי ■של המזהיר מהניתוח מאד

 :ובכלל לווינגר. ששמו הזה האיש על
 •שלכם. ראש־השנה גיליון על כיפאק־היי

!■והצליחו עלו
ץ, דרור ר חו ־ ירושלים בן

 האמנתי ולא וקראתי, וחזרתי קראתי,
 לווינ- הרב את לנגח בניסיונו למראה,-עיני.

 אבנרי אודי פיתח כמטורף, ולהציגו גר
 מה על לה שאין היסטוריוסופית תיאוריה
 במיס־ השקר״, ״משיחי המאמר להתבסם.

 אינו, ת-של״ו איש־השנה על הכתבה גרת
ההיס העובדות• של אונס אלא לדעתי,
 להגיב, ברצוני זה על לא אבל טוריות.

 במאמר, המובעת התפיסה עצם על אלא
 מדכא שילטון נגד התקוממות כל שעל-פיה

המדו של זה על עולה המיספרי ■שכוחו
מעשה,־טירוף. היא כאים,
 ד,*שני ״הבית :אבנרי שאומר מה הנה

 מילחמה הכריז היהודי שהיישוב מפני נפל,
 מילהמת־טירוף — הרומאית האימפריה על

 חוסר• מבחינת בהיסטוריה כמותה שמעטות
 לנשר בהשוואה שלה... המוחלט הסיכוי

 ברגע לזרזיר. היהודי ■היישוב דמה הרומאי
בווד סופו עליו נגזר כבר המרד, שהחל

 בעלי לכל ברור היה הדבר מוחלטת. אות
 אם עצמו... ביישוב המפוכחת המחשבה

 הרפתקנים, של קבוצה הצליחה כיצד כן,
לה ומופקדים משוגעי־גדלות חסרי־דעת,

והאחראית המבוססת המנהיגות את דיח
)10 בעמוד (המשך

מזור

.הגדוד
והמעולה
ביעודאל

וויייע: סציע! מציע•

 מעולים וגימור ★בניה קפדני בתכנון מרווחות *דירות
 בלתי משכנתאות חניה* מקומות פרטית* *אדמה

קבע צבא לאנשי מיוחדים תנאים צמודות*
התמרים. בשדרות חררים 4 בנות דירות אילת: *
לים. ופלא מבט עם אפרירר בשכונת כפרי בסעו] וילות אשקלון: *
רוזינסק׳. ברחי חדרים 4 בנות דירות רחובות: *
ביאליקז. רח׳ (המשך ביאליק בגבעת חדרים 4 במת דירות ציונה: נס *
בילינסון). בי״ח (ליד חדרים 4 בנות דירות פחח־חקוה: *
האורנים. ברחי קומות רב בבנין הררים 4 בנות דירות השרון: הוד *

החדש. המסחרי במרכז חנויות
רמביים. ברחי חדרים 4 בנוח דירות רעננה: *
העצמאות. ברחי חדרים 4־13 בעת דירות הרצליה: *
נתניה: *
חדרה ★

 בנימין. בשדרות מפואר בבית מ״ר> 140( חדרים 4/י2 -131/2 בעת דירות
יפה. הלל ברחי חררים 3 בנוח דירות

 חדרים, 3 בנוח דירות 12 שד 1ן,נותר1השיכ משרד לזכאי צעירים לזונות דיור
נורדאו). נקרית פולג מה ־ נתניה של ביותר והיפה החדש באיזור

 לקנות! כדאי עלבעבשיו לא הדירות מחירי
ל־׳י. 80.000 עד ל־־י 40.000 - ם צמודות בלתי משכנתאות

סנה סוללי
ה ובסניפי 298361 טל .39 כזונטפ׳ורי רדו תל־אב׳ב, פרטיםוהרשמה: הבניה באתרי סוללבונ
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