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 האט־ שדרית־הטלוויזיה 81
 וודטרס כדפרה ריקאית

 לכמה שנה־טובה בירכת שלחה
 יועץ ביניהם בארץ. מידיריה

עיתו לענייני ראש־הממשלה
פתיר. דן נות,

 לכבוד הפתעה מסיבת 81
 עמוס אירגן הולדתה יום

 העיתונאית לאשתו, אטינגר
להו דאג הוא אכידר. תמר

 וכאשר הבית, מן אותה ציא
 להם ציפו לשם, השניים חזרו

הזוג. ידידי כל
 לנשים, חדש ירחון 8

 בחודש יצא נשים, בידי העשוי
 נוגה, הוא הירחון שם לאור.
מהריון ״כתוצאה נולד והוא

 האמריקאית של מחקרה פי על
 כי מסתבר באו־־ט פולין ד״ר

בע לאמהות בנות שהן נשים
 עשויות גבוהה השכלה לות

 העובדות נשים מאונם. להימנע
 לאונס יותר נתונות בפקידות

 כושיות אקדמאיות. נשים מאשר
 להימנע יותר עשויות וקתוליות

 עשויות שיהודיות בעוד מאונס,
 קורבנות קלות, ביתר להיאנס

 שהוריהן בזה מאופיינות אונס
 מכות להחזיר אותן עודדו לא

בנעוריהן.

חסי בהסרת דיון בעת 8!
 אהרון שר־הדתות של נותו

 הכנסת. בוועדת אבו־חצידא
את שחל משה ח״כ ביקש
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 ותיפאורה תלבושות עיצוב בלונדון למדה מאנגליה, רנקין לג׳ולייאן
 ישראלי בסרט והתלבושות התפאורה כמעצבת כיום ומשמשת

 הוא איך נשאל, וכאשר תעשייתי, מעצב הוא בעלה חדש.
הטיפות.״ בין להלן מצליח ״אני :השיב בישראל, מסתדר

 מכל נשים קבוצת של משותף
 בו. שכתוב כפי הארץ,״ רחבי

 מחקר בו מוזכר היתר בין
 על־ידי בארצות־הברית שנעשה

 נוא־ וד״ר היעם פוזן ד״ר
 היא שמסקנתו פיינליב, נינג

 עבודה של הצירוף לנשים כי
 סכנה מהווה ונשואין שיגרתית

 מח- שיעור גדולה. בריאותית
 אצל יותר גבוה אינו לות־הלב

 לביתה מחוץ העובדת האשד,
השי עקרת־הבית. אצל מאשר

 מחלות־ של ביותר הנמוך עור
 עובדות, נשים אצל הוא לב

הלס הנשים נשואות. שאינן
 כל מאשר יותר בריאות ביות

 ונשים אחרת, נשים קבוצת
 נשיים בתפקידים שעובדות
בת מזכירות, כמו מסורתיים

 פי סובלות וזבניות בניות
בעי ממחלות-לב, יותר שניים

 ומגדלות נשואות כשהן קר
רבים. ילדים
 זה בירחון מצויץ עוד 81

 לאונס, קורבן נופלות נשים אלו
אונס. למנוע מצליחות ואילו

 ח״כ לו העיר רשות־הדיבור.
 זכות־ לך ״אין :ברעם י עוזי

 פראנק.״ שטיק אתה הדיבור,
 אפילו ״אתה :שחל לו החזיר

 חצי אתה שלם, פראנק לא
 היא ברעם של אמו פראנק.״

אש ואביו עדות־המיזרח, בת
כנזי.

 יוסי ח״ב ישב למה ₪
ש בשבת הטלפון ליד יטריד
 למישחק- ללכת תחת עברה,

 חשבו הכל כהרגלו? כדורגל,
 על שידע מפני היה זה כי

 לענות ונאלץ אפרסק, תיק
 של רבים צילצולי־טלפון על

 האמת אך זה. בענייו שואלים
לטל צמוד ישב הוא כי היא
 וחצי 15ה־ בן שבנו מפני פון
 של תלמידים בקבוצת היה

 שתעו מתל־אביב, חדש תיכון
 ברמת- שערכו בטיול בדרכם
 חרד אב היה שריד הגולן.
 בכל וציפה שבת, באותה מאוד
 על חדש למידע רגעים כמה

 שנמצאה האובדת, הקבוצה
צה״ל. חיילי על־ידי לבסוף

ם שמי דניאלה מאתבלעי
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