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הטבילה אל הקהילה כר

אתיופיוז לעולי הטבילה דרישת על
)31.7 הה (העולם

 הציע שבגיור, ההשפלה כתם את להסיר כדי
 פרס ששימעון ממיגדל־העמק, גרוסמן, דויד הרב

אתיופיה. עולי עם יטבלו שמיר ויצחק
 לכלל אחד גיור תאריך שייקבע מציע אני

 עם־ישראל המוני בטבילה ישתתפו שבו הקהילה,
 את שיסמן חג, ליום זה יום להפוך ניתן ונבחריו.
עם־ישראל. כלל עם אתיופיה יהדות התמזגות

תל־אביב אליצור, ברח* דד

כהנאו בהנאו בהנאו
הסטו בתו, עם בעיה דוידזון לקורא

דנטית.
 הצבעה שוקל שאני ומתוודה מודה אני

 באוניברסיטת לומדת בתי כהנא. של לרשימתו
 העובדה את לעכל מסוגל לא ואני תל־אביב

 הבנות (שלפני במשולש ערבי מכפר , שמוסא
 עצמו והציג ערבית מארץ חדש כעולה התחזה

 בתי אחרי במרץ לחזר התחיל משה), בשם
הפקולטה. באותה הלומדות וחברותיה,

 בין הפרדה ממישרד־החינוך לבקש חושב אני
 שלא כדי והערביים, היהודיים הסטודנטים

 נישואי־ מחיר, בכל בכך, ולמנוע יחדיו יתרועעו
תערובת.

 זרם חרדי, זרם רבים: זירמי־חינוך בארץ יש
 אחד שאף ובטוחני וכו׳ העובדים זרם המיזרחי,

 ואם השני, בזרם אחד יום לשבת ייאות לא מהנ״ל
 אזי, שונה, יהודי מזרם־חינוך חוששים יהודים

 עם מעורב מלימוד מאוד פוחד בוודאי הקטן, אני
ערבים.

 אחר דבר מכל יותר לי חשוב בתי של עתידה
 במקומי, עצמכם העמידו הגויים. שיאמרו וממה
לעשות? עלי מה בכנות: לי ענו הלב, על היד ועם

גבעתיים דוידזון, א׳

המדרגה עד אחת רגל
 מנהגי־האוטו- התחשבות בקשת
בוסים.

 לנוסעים. לב נא שים אנא, האוטובוס: נהג
 בדרך־ מהיר, קצב לפי הן ותגובותיו תנועותיך

 המישמרת את לגמור רוצה שאתה גם קורה כלל.
 את סוגר אתה בתחנה, ואז, הקצב את ומאיץ
הכביש. אל יירר כמוני שנוסע לפני הדלת,

 בתנו־ המוגבלים כמוני, ורבבות אני, אבל
 אם למצב. בקושי מסתגלים המוטוריות, עותינו

 אני לאוטובוס, עולה כשאני ראשון דבר כי
 היורדים בין להיות כרי האמצעית, לדלת מתקרב

 אתה יורד, שאני בדקה בדיוק אבל הראשונים.
 מדרגת־ על אחת רגל עם עוד כשאני מתניע,

האוטובוס.
 לב שים בתחנה, אנא, ומבקש, חוזר אני לכן

קריית־אתא כהן, אליעזר לנוסעים•
• • •

גלגלים לארבעה הורזסקום
 המזלות בעלי של הרכב העדפות על

השונים.
 המדור זה הורוסקופ. חולת שאני מודה אני
 העולם של גליון בכל קוראת שאני הראשון

אחר. עיתון בכל וגם הזה.
 בחו״ל, מטיול שעבר, בשבוע ארצה, בשובי

 היה מהם אחד שבועונים. מיני כל במטוס חילקו
 מעניין, הורוסקופי סקר שהביא איטלקי, שבועון

 קוראי את לשתף מבקשת אני במסקנותיו
הזה. העולם
 המכוניות בנושא כי מתברר, סקר אותו לפי

 בני קטנות: מכוניות תאומים מזל בני מעדיפים
גדולות. — קשת מזל בני בינוניות: — טלה מזל

 במכונית בררך־כלל, נוסע, דלי כי גם מצאו
 בבה־ — ובתולה בצרפתית — אריה יפאנית;
אם־וה.

 נכון) לא זה את תבינו בתולה(אל אני ומעניין.
בה־אם־וה. באמת, זה שלי, והחלום

גבעתיים כצנלסון, חיה

ם הפגישות של ה הבא״ של.
 40 ,45 אחרי מרגשות, פגישות על
 )3.7 הזה (העולם שנה 30ו״

של הזאת, הסידרה לתשומת־ליבכם:
 נשארה לא הבא, העולם במדור הפגישות

 לפני הובא, העיר כל הירושלמי בחינמון יתומה:
 מעשה גבע, דודו של המצוייר במדורו שבועיים,

 ההכנה ובשעת לאשתו חביתה המכין באדם
 מן עף הזה האדם באלון־הגאז. אצלו מתפוצץ

 שוטר, על ונופל הרחוב אל הישר השניה הקומה
של להפתעתם השכן. של למכונית דוח הרושם

ה העולם ד (המשך 2501 הז )4 בעמו

הירדן! אל
 למילחמה לאחור הספירה החלה השבוע
 האנשים אותם לירדן. מעבר - הבאה
 עכשיו דוחפים למילחמת-הלבנון שגרמו

 ב- משתמשים כשהם למילחמת־הירדן,
והסיסמות, הכזבים אותם

 את להשיג עכשיו ומנסים
השיטות. באותן מבוקשם

בנינות ום
 אורון, דני התעשיין של המזעזע סיפורו

 ה־ שנהרג הנעליים, אימפריית ממקימי
 בנו בזרועות בכינרת שבוע

.  סירת״ה־ כאשר ואשתו, ^7^
בו. פגעה עצמו שלו מירוץ

והשקל אתה

 החשדנות
נגודסה משתלמת

 אייזנברג ושאול אלבין מיקי של המניות
 על מודעי יצחק טיפס איך • הכוונת על

 ייקח מניין • הברסלד חיים
 • כסף בורנשטיין משה

סיעקובי. גד של הלשכות
בורג בן בורג

 שר- של בנו בורג, ־),(״אברים אברהם
 מישרתו על מיוחד בראיון מספר הדתות,

ה מכונית על ראש״הממשלה, במישרד
 ספרים, חנות לפתוח חלומו על שלו, שרד

 מפוליטיקאים סלידתו על
 שהסכים המורד דתיים: 0 ^ ■

המימסד. מן חלק להיות

חטיפה בלי
 אותו, חטף ערבי כי שטען הילד, של סיפורו
 לגל וגרם המדינה את זיעזע
 פסל עכשיו שינאה. של גובר

 הילד גירסת את בית־המישפט
0הנאשם. גירסת את וקיבל

החיים
בטינה

(מלאכותית)
(ב ברזילי פנינה

בד נולדה תמונה)
 ילי, מצ למיליונר נישאה תל-אביב. רום

לצייר, זמן לה יש ועכשיו
 ולכתוב החיים על לחשוב
דווקא. בספרדית - שירים

הקדמי
והאחורי:

ת צ פי ת ק ח מ ה
 תחתית אל הפיסגה ממרומי אלבין מיקי צלל שעות במה בתוך

 נסיבות־ מותו. אל מחדר־החקירות צנח שניות כמה ובתוך - השאור
שערה את מערות המוות ח ניסה אלא התאבד. לא כי הה  לברו

 אף למטה) (בתמונה גליה אשתו, מהמקום.
ה ^ , היא כעת מהחלון. נדחף כי שמועות בדק

ש £ 7(1 איש־ של ומותו חייו בעסקים. מקומו את תיר
תכסך ואכזרי, נוקשה עסקים הס פטרונו. עם ש

בפעולה ואן־אויק
 את משגעת ואן־אריק מישפחת

בריצפה. הראש הטחת - הצופים
 שרירים נושי קפיצות.
 הלפרין רפאל רוטטים.

־1 מסיים ״הכל מכריז:

ה  (בתמונה), כנר דפנ
 קריין־הטל־ של אשתו
 ..הוא מגלה: דן, וויזיה

 * אותי!״ מכה לא כבר
אל התח זילבר ארי

 עם שבועיים לפני תן
 חמישה בן כבר וההריון - קלו שוש

 נולדה לוי שלדויד מזל איזה • חודשים
 את משלמת שרעבי אלן • נכד ולא נכדה.

ד החובות כל מ ח מו  בכרי •
תל־ חתיכות את משגע

1^ ! רי • אביב |  ליפשיץ או
מין. בתו את מארח ס י

ד7ד 11נ
 מצצה שהטמץ מביר־זית, הסטודנט

 למוות. נדון בנוסעים, והרג באוטובוס
 כבני■ בחו״ל נחטסו ישראלים אזרחים
 נחטף. אמריקאי מטוס וגם ערובה,

 התערב, הארס חנינה, ביקש האפיפיור
 שר־הביטחון איים, האמריקאי הנשיא

בר■ והאספסוח החוויר
.מוות!״ צרח: חובות
ימינו. בן עתידני מחזה

הסגיר מי
יש הד־ר כי משוכנע לרנד יואל המחזאי

ר ראל טנ  את הנאצים לידי הסגיר לא קס
השע־ בהונגריה. הצנחנים

 חנה זאת היתה אולי רתו: £
בעינויים! עמדה שלא סנש,

ז ל ^ י - ו - ו ו ^ ו

הקבועים: המדורים
3 האוטובוס מדרגות - מיבתבים

4 אלבין עם פגישות - יקר קורא
5 בישיבות חוסר־צניעות - תשקי(*
6 והחתול הגמל - במדינה

11 הנדון - הנדון
 מתלבט שליטא בני - אנשים

12 מרגיע רבין ויצחק
 בורג אברום עם - ראיון

14 ראש־הממשלה יועץ
17 הגאנגרנה ריח - אישי יומן
 מצרים .בממשלת - אומרים הם מה

18 כאן!־ כמו לא - סדר יש
 בילוי־התשה - זה וגם זה גם

21 שלד לצד ילד להעביר וכיצד
 בריכה במי חתונה - ישראל לילות

22 דולר אלף 60ב־ וחתונה

הנשק כלולות
 בנו. את השיא נימרודי יעקב סוחר־הנשק

 המדינה, צמרת לבל מצוייגת הזדמנות זו
ל החגורה, להידוק המטיפה
בהי לתיאבון ולאכול הצטלם

0דולר. אלף 60 שעלתה לולה,

חמי בן אבטלה שבוע מכין האוצר
 כדי אשתו את רצח * ימים שה

 יחיד מפרנס להישאר
 נגד בדוקה סגולה -

0שרירותיים. פיטורים

24 הפירחוני המראה - ראווה חלון
 שנולד לבנוני שר - תמרורים

 ערבי ושופט באפריקה
30 ברכבת שעבד

 אבל נורא, רוצה - תשבצוסן
31 אותיות) 5( יכול לא כבר אולי

 אריה, עם טלה - הורוסקופ
 עם תאומים אריה. עם שור

33 אריה עם וסרטן אריה
34 בלוקארנו לא רק - קולנוע
35 ללאום דת בין ההבדל - שידור
 של האינפלציה - ואתה השקל

 הבראזילי והקרנבאל המהנדסים
36 הקבלנים של
 החדשה הכספית - המרחלת רחל

40 לאסלו חנח של
 נעדרת: - הבא העולם

42 היחידה התקווה

קיץ פריחת
ב הפרחים קמלו שבהשפעתו הכבד, הקיץ
 האופנה בתחום ססגונית לפריחה גרם שדות.

 פרחים בחולצה, פרחים -
בחליפה, פרחים בחצאית,

לכלב. פירחוני סרט ואפילו 0


