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מכחכים
בית־חולים! סכנה:

 לבית- נגיע ושלא בריאים שנהיה
 שמצפה מה כי רוטשילד. החולים

שם... לנו
 בעזרת חולים, בטיחות למען האגודה חברי

 אוספים בחיפה, רוטשילד בבית־החוליס חולים
 מישרד־הבריאות החלטת על במחאה חתימות
 המערבי האגף בניית לסיום תקציב כל להפסיק

 חיי יהיו זו מהחלטה כתוצאה בבית־החולים.
בסכנה. החולים

 קיימים מוסמר, ובודק בטיחות יועץ לדיברי
הבאים: הליקויים היתר, בין זה, י-בבית־חולים

 וכוחו פועל, בלבד אחד גנרטור — חשמל •
 חלו זה אחד בגנרטור גם חירום. בעת מספיק אינו

מיוחד. במאמץ הלילה בשעות שתוקנו תקלות,
הפסקת־חשמל. של במקרה לחולים להם, אוי

 יפעל לא ביותר החיוני ויהיה — מכשיר שום
לא! חדרי־הניתוח גם אלה. ברגעים

 ונמיר, גבוה מתח שלוחות נאמר, בד׳׳וח
 נמצאים כולו, לבית־החולים חשמל המספקים

תיקרתו. דרך דולפים שמי־הגשם בחדר
 היא מי־הכיבוי הספקת רשת — אש כיבוי •

 בלשון הצרכים, על עונה ואינה תת־תיקנית
 המשאבות שריפה בעת המהנדס!). המעטה(כדברי

בצריכה. תעמודנה לא
 נמצאים ריכוזי־האשפה — תברואה •

 גמורה בסתירה ועומדים חדרי־הניתוח בקירבת
האלמנטריות. הגיהות לדרישות

 מצב של מיידי תיקון דורשת אגודתנו
 ציבורית תמיכה כל ומבקשת זה בלתי־נסבל

חיפה לייטמן, לידיה אפשרית.
 ת״ד הוא: האגודה של לתיקשורת המען 0
.04-243663 טלפון: חיפה; .4268

שיקום בורי
בולים  מבקש מצרפת מורה

נכים. לשיקום - משומשים
 אחד של והכתובת השם את לפרסם מבקש אני

 משומשים. בולים מחפש אשר בצרפת, מידידיי
 מורים שמונה עם יחד אשר יהודי, מורה זהו

 חלק נכים. צעירים וחמישים במאה מטפל אחרים
 בולים לאסוף הצעירים את לעודד הוא הטיפול מן )

 פוסט לגירחלם כתב המורה, העולם. 'מכל
 הוא כעת שקיבל. הרבות התשובות מן והתעורר

 העיתונות ררד נוספים, לישראלים להגיע רוצה
העברית.

הידיד: של כתובתו
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גדות קיבוץ סיקול, שלמד!

והכפתור הגברת
 נשיאת בתפקיד אשה תכהן האם

ארצות־הברית!
 של צילו מסתמן אף רחוק׳ נראה עדיין זה
 ארצות־ כנשיאת תכהן פרארו שג׳ראלדין סיכוי

בעולם. ביותר החזקה האשה הברית.
 המהלר על מונרייל לוולטר הכבוד כל

 הדמוקרטית, למיפלגה הכבוד כל המבריק.
 הברכות כל קדומות. מריעות שהשתחררה

לגברת.
 עובדה לשכוח אין הרם המינוי בשימחת אבל
 ערובה אינו פרארו הגברת של מינה אחת: פשוטה

 שלום רודף יותר, טוב נשיא תהיה שהיא לכר
 ההערכה הגברים. מקודמיה יותר ומתקדם יותר

 שתהיה אחרי רק להינתן תוכל עליה האמיתית
 הפוליטי. קנקנה על לתהות ההזדמנות לנו

 מהגברים, יותר תהסס היא אם לדעת אין בינתיים
 במילחמה לפתוח לה ימליצו הרעים _כשיועציה

הכפתור על ללחוץ או כלשהי ^יניאלית

 רק לא מחייב קדומות מריעות
 כה עד שמנעה המטופשת,
בעולם, ביותר החשובה

 עשויה מינה, בגלל כי ^
 של מעמדותיהם ;ות

ירושלים שחר, ־״־*ווה ׳>/<,

 וועדת שהכנסת הזמן ' '0'<ל ■
את ינטשו המרכזית .,׳'״■יה לי  המרכזית צחיוות

ימי״הביניים. שיטות
 יררהנ £'ד,נזזיח המסלרנל ד״ןליך

 קי■ לעסק הדמוקרטיה עדין את הופך ל,שראינ
)4 בעמוד (המשך

הקדמי: השער כתבת

שעת
הבוחרים

 האפשרויות את מנתח הזה״ ״העולם עורך
 על עומד הקלפי, ביום הבוחר לפני העומדות

 הרשימות של וחולשותיהן מעלותיהן
 ומסביר לליכוד המתנגדות

^7^  הרשימה של יתרונותיה את ■
.120ה־ במקום אותו שהציבה

האחורי: השער כתבת

[ושואה ניצולת
בהראביב נוצתה

 כאן, והנה הנאצים מזוועות ניצלנו ואני •היא
 הנורא,״ הסוף לה חיכה בתל״אביב, בארץ,

 אחרי אחדות שעות מוקד גבריאל אמד
 אמו גופת הדירה מן שהוצאה ן■!!

טייכנר, מגדלנה הישישה,
שודדים. בידי כנראה שנרצחה

 הדשא על
פלאטו אצל

המ על לוותר פאר ליוסי היו סיבות הרבה
 שהכריע מה אך פ״ש, ברשימת השלישי קום
 על הישן הבדווי הפעיל מראה היה הכף את

 שרון שפלאטו משום הדשא,
 בווילה, לישון לו לתת סירב

אחרים. פעילים שעשו כפי

שידות
אל

תוצ לקראת וחרדה דרוכה המישטרה צמרת
 המיש־ של פניה את יקבעו אלה הבחירות. אות
 יורע שכבר מי מפקדיה. של גורלם ואת טרה

 בנימין הוא לפרוש ייאלץ כי בבירור כמעט
 לחקירות־הו- שהיחידה זיבל.
 גרמה עומד, הוא שבראשה נאה,

המיפלגות. לכל כאבי-ראש

ושותקים חוטנים ע₪נ0
ה־ מלכת בתחרויות

לרא נחשפו הן מים
 את עזבו מהרה עד ולפירסום. לזוהר שונה

 בעולם ועושר אושר לחפש ויצאו הארץ
 בתיה גור, עליזה מצאו העושר את הגדול.

ואחרות. (בתמונה) בנדיקש
 פרק עוד האושר! ואת 1)7^

יריב. שולה מאת בסידרה

 שלושת עצורים בלונדון שותקים? הם מדוע
 דיקו, אומרו הגולה, הניגרי השר חוטפי
 מישפחות קול. משמיע איש אין וכארץ

 מגיבה. איננה הממשלה שותקות, העצורים
 הארץ מז במהרה נשלחו עורכי-דיז אף

 נשכרו'שירותיו כבר ובלונדון
 כעורכי־הדין. והטוב הירך של
השלושה? מאחורי עומד מי

הארץ 70 ה

ס
רא... אומות נשאת

 שהורשע אביגדורי דויד של בעונשו חקל השופט
 חשב אכן הנאשם כי שהשתכנע מפני אונס, בביצוע

 וכי בה, ממעשיו תיהנה שהנאנסת
 שלא נדי רק היתה התנגדותה

בקלות. לו מתמסרת שהיא יחשוב

בנאויס נמו
 בבית תצונת־אופנה ערך פוזניזוו עודד
 ערך מבית־לחם מוראך והאני ביפו ערבי

 בתל־אביב. במועדון תצוגה
השר שואבים שניהם

פאריס■ מבירת־האופנה, אה

הקבזעים: המדורים
 מיכתביס

 בלונים
יקר קורא

 שהיה הזה העולם היה זה
 תשקיף

 הנדון
 דפנה עלי

 תמרורים
 אישי יומן

 שידור
אנשים

 שימשי, יונה - אומדים הם מה
 עדנה אוריין, יהודית ברבש. בני

סלע שרה טל. יהושע שבתאי.

האחורי: השער כתבת

הבת
האובדת

 היתה הרצוג מירי
 של באוהלם בת־בית
 .ה- בדהב. הבדווים

 נוגעים היו לא בדווים
 הם כי לרעה, בה

 באל אליה התייחסו
כבו על ושמרו בתם

 אומרת חייה,־ ועל דה
 המצפה עליזה, אמה

ל ובאהבה בדאגה
האובדת. בתה שוב

התוצאות את חוזה הזה העולם
 המסה את בונה הבחיתת, של האפשריות

'€

!כה היה גדול נץ
 כבר נפלה הבחירות של האמיתית ההכרעה

 המיפלגות. במרכזי אחדים, שבועות לפני
 של הפוליטי דיוקנם את מנתח ברעם חיים

 סיכויים בעלי מועמדים 136
 כל על וקובע: בטוחים כמעט

ניצים! שני בכנסת יהיו יונה

 יצחק של יועצו שהיה פתיר, לדן המעיר יסלח האם
 עד בגין? מנחם של כיועצו גם ששימש כר על רבץ

מעט ומספר במחקר פתיר עסוק התשובה את שיידע

מצו״חת מצבות
 אופנה התפתחה בחולון בבית״העלמין

 בפי־ מעוטרות מסוגננות, מציבות חדשה:
הנפטרים, ובדיוקני תוחים

•  מיוה־ בטכניקה המצויירים ^1^
מרוסיה. עולה שהביא דת

28 העולם כל על מרחלת רחל
30 זה ונם זה

38 ישראל לילית
40 ראווה חלון

בכפר*. ראשון .יום - קולנוע
44 ■נוסטאלגיה־ רדפורד, רוברט
 בל־גאדס, ברברה - בעולם אנשים

 הופמן, דסטין פורד, האריסון
46 לאנג וגיסיקה שפארד סם
53 נייר של נמר

60 תשבץ
61 והשקל אתה

62 הבחירות ליום תחזית - הורוסקופ


