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 לביטוח- המוסד מטעם לילדים
לאומי.

ה בשם למחות, בזאת מבקשים אנו
 על בארץ, הערביות המקומיות רשויות

הער הילדים את לרעה המפלה ההחלטה
 לבי־ המוסד של לילדים בקיצבאות בים

טוח־לאומי.
ל־ קיצבאות במתן באפליה רואים אנו

מוויס ח״כ
השיוויון בנורמות פגיעה

 ה־ של הנורמות בכל הפוגע דבר ילדים,
המדינה. אזרחי בין שיוויון
 של צורות כל לבטל מבקשים אנו לכן
 הקיצבאות את ולהשוות בנדון, אפליה

הבדל. ללא בארץ, הילדים לכל
ראמה כפר מודם, חנא ״כ ח

 הוועד יו׳׳ר הוא מורס חד״ש ח״כ 6
ה המקומיות הרשויות ראשי של הארצי

בישראל. ערביות

בכעורה - החיווו מלך
ש האריות על — בכרך״ ״ג׳ונגל

(״העו שברמת־גן הטאפארי ביו
).2196 הזה״ לם

 פנטאם־ — האריות על שלכם הכתבה
בינלאו־ ברמה מצולמת כתבה זוהי !טית

ויחי אחת היא זו לכתבה הראויה כותרת
אריות״. ״גילוי : דה

 אביב תל־ מדני, זאב
 מובנת. — לאריה הזאב של הערכתו •
תמונה. ראה — בפעולה החיות מלך־

דדויח כפייר. של מחירה
 טדי בין הריב מאחרי מסתתר מה

!מירושלים הדת וקנאי קולק
הזה״ ״העולם והלירה״, (״אתה

2191.(
 יגאל של הכלכלי במדורו קטנה, ידיעה

 עתה המרובה. את המכיל מעט היא לביב,
 ש־ הקרבית, הרוח של פשרה את הבנתי
 חרדים אלפי האחרונים בשבועות הזינה

בבעלו פרטיות, בנייה חברות מתפרעים.
 שהוקצה בשטח מעוניינות דתיים, של תם

 לבנות כדי בשועפאת, -האיצטדיון לבניית
לדתיים. ושכונות שיכונים עליו

 אחר למקום האיצטדיון של העתקתו
ה במקומו השלמתו ההוצאות. את תגדיל
 ואילו לירות מיליון 200כ־ תעלה נוכחי

 כמיליארד היום, במחירי תעלה, העתקתו
 לירות מיליון 800כ־ — ההפרש את לירות.

ישר אזרחי שהעלו כקורבן לראות יש —
ישראל. לאלוהי כורחם, בעל אל,

 האמת את היודע קולק, טדי על לי חבל
 עליהם מלדבר מנוע אך הדתיים מניעי על

 קדוש אחד דבר יש בישראל שהרי בפומבי.
ה שלמות והוא: ישראל מאלוהי יותר

קואליציה.
ירושלים מזרחי, יורם

• • •
האס־ד <דמען

 וסכנה בכלא טובל אטיר-עולם
לחייו. נשקפת

 ממג׳דל- ,24 בן שהארה, ראשיד החמוד
 לפני למאסר־עולם נשפט שבגליל, כרום
ברו מכות קיבל מעצרו בעת שנים. שש

 החל ומאז בבטן, חזקות ובעיטות טאליות
תכופות. מהקאות לסבול

 אולם הקאות, כנגד תרופות לו ניתנו
 לבית- נלקח הוא מצבו. החמיר זאת למרות
ל שעליו הסתבר שם הכלא, של החולים

 הטחול. הוצאת לשם ניתוח בדחיפות עבור
 סוכר ומחוסר מאנמיה סובל שהוא גילו כן

בדם.
 בתא ושוכן לכלא הוחזר הניתוח אחרי

 לו שניתן מבלי אסירים, 13 עוד עם אחד
 מצב החמיר מכך כתוצאה מייוחד. טיפול

 הסחרחורות, הזמן כל סובל הוא בריאותו.
 הגוף. חלקי בכל והתקפי-כאב חולשות

 יכול ובקושי וחלש רזה הוא הצהיבו, פניו
 לו שניתן היחידי הטיפול רגליו. על לעמוד
 חזקות זריקות היה ארוכה תקופה במשך

הוצאו האחרונה בתקופה הכאבים. להשתקת

כרמת־גן כסאפארי אריות גילוי
טורפים של מישגל

 בךתמותה יכול יום כל לא שכן מית,
טור של במישגל לחזות כמוני, רגיל,
 אלא בשועלים, סתם מדובר ולא פים.

אמיתיים. באריות
ה לחלוטין. פיספסתם הכותרת את רק

 שוב עבר כשבועיים ולפני מגופו, מבדקים
ניתוח.

 מחמוד הוחזר האחרון הניתוח אחרי
והושלך באזיקים נכבל לבית־הכלא, שהארה

)13 בעמוד (המשך

2198 הזה העולם




