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מכחכים
בירושלים ראשון יום כל

זוע־ סוציאלית ועובדת חוקרת־נוער
לזכויות״הילד. .קת

 כחוקרת־נוער, שנים ארבע של עבודה אחרי
 אני בשכונות, סוציאלית עבודה של שנים 14ד

 לגבי והמתנכר האדיש המצב לשינוי נאבקת
 מתוך אחרת, רדן־ לי נותרה לא כיום זכויות־הילד.

 לשבת אלא ישראל, ילדי כלפי ואחריות חרדה
 ראש־ מישרד ליד ראשון יום בכל שביתת־שבת

 למימוש לגרום במגמה בירושלים, הממשלה
בת־ים הנדלמן, מריס בישראל. זכויות־הילד

זה ונם זה
 במדורים מיוחד עניין יש לקורא

הזה. העולם של מאוד מסויימים
 .מאז העיתון על מנוי (אני רבות שנים מזה

 משום לא העיתון. כל את לקרוא הפסקתי )1960
 אינם מסויימים שדברים משום או זמן, לי שאין

 שקיבלתי משום פשוט אלא בעיניי, חן מוצאים
 רבים קוראים עבור נכתב שהעיתון הרעיון את

שווה. במידה לי חשוב עמוד כל ושלא ושונים,
 וזה אישי יומן ואת הנדון את קורא אני ובכן:

 שנה 25 לפני את וגם במיוחד. בעיניי חן מוצא
 חשוב, מדור זה בני־דורי עבור בעניין. קורא אני

נוסטלגי. ומאוד מעניין
גרמניה המבורג. נתן, מיכאל

ראשי תחת שמארז
השקפת־ את להציג מבקש קורא

קצוות. שני המאחדת עולמו,
 זאת ועם ובדעותיי, בהשקפותיי קומוניסט אני

 וחצי בשבע ובתורתו... ישראל באלוהי מאמין אני
 שנותיי וחצי 26 בתשובה(מתיר חזרה של שנים
 ואיני כנ״ל פוליטית עמדה גיבשתי חלד) עלי

 (חוכמת וח״ן קבלה וליודעי סתירה... בה רואה
 הוא הפוליטי שהשמאל להסביר, הריני הנסתר)

רא תחת ״שמאלו ככתוב: והרמז, הגאולה יסוד
נתניה שמש, ינון שי•״

1024 טופס
 צורך אין טעתה. שמי דניאלה
לצה״ל. מגנות להחזיר

 בבית צבאית מגבת מצאה שמי דניאלה
 )24.10 הזה (העולם בתל־אביב בן־גוריון

 לצה״ל הצבאי הציור בהחזרת להתחיל והציעה
הנ״ל. המגבת החזרת על־ידי

 הכתבת של תשומת״ליבה את להעיר ברצוני
 מפורטות הצבאיות המגבות כי לעוברה, הנכבדה
 כציוד הצבאי, הציוד החזרת טופס ,1024 בטופס

 (מן ביום־השיחרור לצה״ל מוחזר שאינו מתבלה,
 מבתי ברבים אלה מגבות נמצאות כן על השירות).

בהחזרתן. עניין אין ולצה״ל ישראל
הרצליה הרמולין, יהושע

• • •
לישראל מזל אץ

 מנבואות מתפעל שאיננו קורא עוד
האסטרולוגים.

 איצטגנינים עם חשבון לערוך כשרה השעה
 עם נבואותיהם השוואת על־ידי וחוזי־עתידות
ההתרחשויות.

 לכנסת הבחירות ליום אסטרולוגית בתחזית
 כי )18.7 הזה בנימיני(העולם מרים ניבאה 11ה־

 ששימעון נראה לא כי אלים: יהיה יום־הבחירות
 הדתיות המיפלגות וכי ראש־הממשלה יהיה פרס

באופוזיציה. עצמן את ימצאו
 השקטות הבחירות אלה שהיו הן העובדות

 כראש־ מכהן פרס אי־פעם; שנערכו ביותר
 ומצ״ר ש״ס והמפד״ל, חודשיים כבר הממשלה
בפנים. (הדתיות)

 נכונים, צרריס כמה גם בתחזית היו אומנם,
 כך לשם אך מכוחו, יאבד שהליכוד למשל, כמו,
 צריך שהיה מבלי קומן־סנס, קצת רק דרוש היה

גרמי־השמיים. את להטריד
 וכוונתם לישראל!״ מזל ״אין חז״ל: אמרו כבר

 היא אין לאסטרולוגיה, תוקף יש אם שגם היתה
היהודי. העם על חלה

פתח־תיקווה ענתבי, אלי

דהאנזץ קשה
 של התבטאותה צורת על השגות

 כלפי )24.10 הזה (העולםאבידן לילי
לשעבר. בעלה

 להיות המתיימרת שאשה, להאמין לי קשה
בשפת־רחוב. ומגדפת מקללת אינטלקטואלית,

)4 בעמוד (המשך
ה העולם 2464 הז

 תסולק כך
תהתתשלת תרות

 יצחק לוי, דויד את יסטו־ סרס שימעון
 ישאר מודעי ויצחק ויפרוש יתרגז שמיר
 אחת מיפלגה ויקים בפנים

 הקנוניה זו — ויחד תל״ם עם
 ב■ הפקידים בין המתגבשת

סהממשלה. ראש של לישכתו
טרורזיה
מטורפת

גד: הקיז־ השש־ כתבת

 מבט אי־שידור השבוע! אמר מישהו
 - להיפך לא־נורמאלית, תופעה אינו

 שידור היא הלא־נורמאלית התופעה
 תמיד השנה, ימות שאר בכל המהדורה

ב־ אבנרי, אורי נס! זהו
ת מנתח הנדון,  טירוף א

ברשות־השידור. המערכות

ה ר הדו מ סב ה
בית־ספר

למין
 הגורם האהבה, מחיידק מחוסנים אינם מורים

 בתלמי־ או בתלמידים להתאהב לעיתים להם
 המורה של במיקרה אבל דות.

היתה האהבה לא ניב אריה ^
 עם ביחסיו העיקרי הגורם

והסמים. המין אלא התלמידות,

בעיטה
חוזרת

 נהרי, עופר שפיגל, גיורא הכדורגלנים
 הולכים פטרבורג ואורן רצהבי ארז

תיהם בעיקבות  יצחק, (אליעזר, אבו
 גם האם ושלום). זכריה

ת להחזיר יצליחו  קבוצת א
ה הפועל תיקוו  לימי פתח־

המיגרש! על שלה הגדולה

ס סד ס
01x117

 רק הוא שמעיל אמר מי
 הקור? מפני המגן אביזר
 הוא המעיל זה בחורף
 ש־ אופנתי פריט להיט,

בלעדיו. כלל אי־אפשר

הקנזעיס: המדורים
3 מיבתבים

- שהיה הזזד ״העולם היה זה
4 שנה 25 לפני השבוע

5 לוינסון פרשת ־ יקר קורא
5 קיסר ישראל - בלוניס
6 תשקיף
ז במדינה

9 שחור מירקע - הנדון
14 דפנה עלי
 גלר אורי - אישי יומן

15 הלבנוניים והפיצויים
 16 היהודי והאופי עטשי זיידאן - אנשים

 קיסר. מזל - אומרים הם מה
 אלפר, אמנון דורון, איזי

20 אורון וגדי הילל ע׳ מטלון, אמנון

₪ח הוגיסגו
 שחשף ״מורך ציות איש ),28( פאוץ אייל

 שבתם מיכתב לראשונה מציג הפרשה, את
 ״רבי הזוועה: אחרי מייד להוריו
 הרביץ הנוסע, את היפה החובל

אוזנו... את וקרע בברזל בראשו 8 |]1
בסביבה...״ שוטטו כרישים שני

האחורי: השער כתבת

שד האסון
לפיד מישפחת

 תפקידו את לנטוש אלץ1 לפיד טומי
 - ואושפז חלה כך אחר האהוב.
 אשתו. ועל עליו נפלה והשבוע

הכב־ המהלומה שולמית.
הבכירה. בת□ מכל רה

במכוניתה. נהרגה מיכל.

* ן ל - י ]
 ב,,העולם פורסמה כך על הראשונה הידיעה

 עומד אש׳ף עולמי: סקופ זח היה חזה״.
 שלו הלאומית המועצה מושג את לקיים

 נקט האירגון עובדה. כבד זו כעת בעמאן.
 משתחרר היסטורית, ביוזמה

אל■ לחאפט' השיעבוד מן
שר־ של וחמתו אפו על אטד

רבץ. יצחק החדש, הבטאון

הפרקליט מות
 בגידול לוקה קליין רם עמי כי כשנודע
ר. אי מ שטה מ ד פ שמועה מיי ת. כי ה  מ

ת ״אלה צו שמ ח מתחריי!״ של ה ת ם ר ע  מז
ט לי ק ר פ ה ה דה אשף שהי ת־העבו שרו  א

ם די ר ס. ליו ל ג אנ ס- לו ת ב  א
ת עו מו ש א ה ח הו לי  לה- הצ

ס. א אך בי ת ל ה. א חל המ

1ו ן /—/׳<! / נ 11

פחות

מרגרינה
שת ל מנכי גאון. בני ם ר טי ק ר מ ר פ  סו

חיו א מר של ו רם. הז הו ר י פ ס צד מ  בי
ק נערך שיוו ת ה פ קו ת ה. ל א פ ק ה צד ה  כי

א ה הו ס ת מנ רו ח ת ה  ל
רי ק־הברמל במחי ה שו מ  ו
ק סי פ שראלי ה ל. הי לאכו

המרחרח רחר
מדווחת:

 לבנו קנה גולדמן יחזקאל היהלומן
ת השבוע  ♦ באמריקה דולר אלף 500ב־ ני
 את שוכחים שלא במו ישכחו, לא ״אותי

ס״דייוויס מנדי אמרה היטלו׳.״  . דיי
 לבדו מבלה אבישר שמעון הצייר

 לאשתו, קרה מה במועדון.
^ היפה האשד, מי * הי. ז לי

האחת־עשדה? ככנסת כיותר

סיכררות
הפשע

אוני הם לנערים הסגורים ״המוסדות
 לנער אם מאשימה לעבריינים,״ ברסיטה

 שהידרדר וחצי, 15 בן
 הקמת ויוזמת לפשע,
* שיפקח הורים של אירגון ) י ■ 

אלה. במקומות הנעשה על

22 זהב כדאי - והשקל אתה
23 השבוע התנצלות - שיתר

25 וכינים דניאלה אבוקדו - זה וגס זה
 רובינשטיין, טלי - ישראל לילות

26 טופז ודודו יודקביץ רונית
29 הווי

30 גוסטבסטרס - קולנוע
32 חורף אופנת - ראויה חלין

34 תשבץ
 3ד שנתית תחזית - קשת מזל הורוסקום,
38 קאופמן טלי - לרותי מיכתבים

 שפיגלר, מוטלה - ספורט
46 קביליו והרצל ברקוביץ מיקי

47 תמרורים
48 העולם כל על מרחלת רחל

נהגים מדליקה איריס
 י הנקל נהג כל
ת שמה: את
 לדעת מבלי אותה, מכיר למוסך הנקלע נהג כל
 גרניט אירים של תמונת־העירוס שמה: את

מתחילה, דוגמנית־צילום ),18(
המוסכים, קירות את מעטרת

למצתי־רכב. בכרזת־פירסומת


