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מכחכים
לברוח שמגסות מידים

 הראשון היה )30.10( הזה העולם
 יהיה לפועלים תשקיף: במדור שגילה,
חדש. הימנון

 על שירדו חוש־עיתוי של קבץ עשרה מתוך
 עכשיו תישעה. ההסתדרות עסקני נטלו העולם,

 הפועלים מהימנון להשמיט סוף־סוף החליטו הם
 שלונסקי אברהם של המליצית־משהו השורה את

 ומזי־ עבדים עם / הלכה עם התנערה (קום
 להיות מתחיל כשזה עכשיו, דווקא — רעב)

אקטואלי!
• • •

המוקד על סטודנטים
 לבוא ראוי אינו טפרים ששורף מי

אוניברסיטה. בשערי
 עם מעמדית סולידאריות תחושת שום לי אין
 לשכר־לימוד דולר 1200 אכן, הסטודנטים. חבריי

 שעליהם הדולרים, 900 אפילו כסף. המוו־המון זה
גזל. פשוט זה הפשרה, הושגה
 העונש מגיע לעשות, מה לסטודנטים, אבל

 התשלום העלאת נגד פיהם פצו הם האם הזה.
 משהו ולוא — משהו העירו הם האם בפעוטונים?

פרנ על נאבקו המרצים כאשר — מנומס מאוד
 מתחת ממש כאשר להם איכפת היה האם סתם?
 אוניברסיטות המערבית, בגדה צה״ל, נעל לאפם

שלמותי
 המקווים אותם הסטודנטים, שבין לעסקנים
 באחת פוליטית קריירה להם תביא שעסקנותם

 ג׳וב אפילו ואולי הגדולות, המיפלגות משתי
 מיוחד: שכר־לימוד קובע הייתי — בכנסת
 יתייצבו הם ממילא הרי דולר. אלפים 10 למשל,

הסטו נגד גס־רוח, שר״אוצר איזה של לצידו מחר
המחר. של דנטים
 חבריי אלה מכל יותר אותי שהרגיזו ומי
 מי שלהם: סיפרי-הלימוד את ששרפו מחיפה,
 בשערי לבוא ראוי אינו ספרים, לשרוף שמעז

דולר! מיליון לשלם יסכים אפילו אוניברסיטה,
ירושלים כהן, גדעון

תב דוברת בי? 4 לכ
פליטת־קולמוס אלא פליטת״פה, לא

).30.10 הזה (העולם
מע את לסקר והחיוביים הכנים במאמציכם

 על והסתמכתם שולי בעיתון לנבור טרחתם שיי,
 היסקתם וממנה כתב, עם שקיימתי קצרה שיחה

גיב־ בנימין את ושסיבכתי פליטת־פה לי שהיתה .
כור־מזון. מנכ׳׳ל לי,

 סתירה אין אם נשאלתי שבשיחה היא, האמת
 למועצת־ מינויו ובין בכור גיבלי של תפקידו בין

 מיטב ״לפי עניתי: חברת־החשמל. של המנהלים
 שכר.״ ללא הוא החשמל בחברת התפקיד ידיעתי, ,

חופשית תוספת היו ייצוגי״ ״תפקיד המילים
. כתב. אותו של תל־אביב שילה, רחל

כור. דוברת היא הקוראה •

והמלח הפצעים
מת אינו שהוא טוען החיפאי הטופר

רגש.
 רב, שלום אבנרי לאורי
 אליי, הנוגעת רשימתף, על לענות לי הרשה

 ידך את לחצתי אכן, .24.9מה־ הזה העולם בגליון
 בהסכמתף וראיתי של״י, ייסוד עם בשימחה

 לו, וכידוע אצילי. אקט השלישי במקום לעמוד
 הבחירות במערכת ביותר פעיל באופן השתתפתי

 טרף 77 של המהפך אולם של״י. של למענה הזאת
 הפד המפה את לחלוטין ושינה הקלפים, כל את

 הנוצצים, ״כוכביה״ כל על של״י, רק לא ליטית.
 קולות פחות קיבלה (היא מוחצת תבוסה נחלה

 אלא פלאטו־שרון), הנמלט״ ״הגנב של !נישימתו
 כל כיוונו שאליהם והמערך, העבודה ^גת

 מסוכן ואוייב קשה, תבוסה נחלו ^חיצינו,
לדעתי, היה, הראוי מן בבחירות. זכה ך
שלנו, הפוליטית האסטרטגיה כל ?1

ארסית, למילחמת־כיתות להיכנס |.לוב
 על מיפלגת־העבודה בתוך להיאבק1

הפלס־ עם לשלום וחתירה |פיות־הדעת

 נלהבת תמיכה הודעת פירסמתי לא נז
 אלא ,77 של המהפך לאחר העבודה !י;

 תנועת־ של המובהקות היוניות "שהדיעות
 כדיעות להופיע צריכות ושל״י !•וביטחון

 להתנגד ובעיקר תנועת־העבודה, של יטימיות
ל כ  לדחוף הזמן כל מנסים אשר לאלו תוקף י

 חזרתי מאז השנים כל ובמשך לשוליים. אותנו
 פלסטינית מדינה בעד עמדותיי על הרף ללא

 כאיש בישראל, המכיר אש״ף עם משא־ומתן ובעד
)4 בעמוד (המשך

2514 הזה העולם

אנשו האם
להציל?■ היה

 היה בראס־בורקה הרצח
 הוסיפו המצרים נתעב. פשע
שרא פשע ער חטא  איפ־ כ
 מיידית. עזרה הגשת שרו

ביש שנוצרה התמונה אולם
 הפצועים גססו כאילו ראל׳

שך  המצרים רעיני שעות במ
 ,,העולם נכונה. אינה פשוט -

את לראשונה חושף הזה״
ח• אדו י הו י ח ד ״ ! ״ ־ ס .

_______

וחשבון רמזים
 (״טו־ יוסף שמצא התמוהים הרמזים

 המוזר והחשבון הזה גוזעולס לפיד מי")
ל־ דנקנר אמנון שהגיש
 של המנהיג אצל פירעון
ערפאת. יאסר אש״ף

ת שו נ
האיידס

 גם מתפשטת האיידם מפני הבהלה
 פנויות, ישראליות 15 נשים. בקרב

 להעולם מספרות וגרושות, רווקות
 הגברים את בוחרות הן כיצד הזה

 נגד שלהן אמצעי־המנע ומה שלהן
 מסביר, ידוע גינקולוג המחלה.

גם רגילים, ביחסים בי _
י  הסיכוי־ נגוע, גבר עם ^1|

קטנים. הם להידבק יים

מובוחת אשוז
 והבריח באשתו מאס בצה״ל, גשש עומר,

 טוענים השכנים מלבנון. נוספת אשה לעצמו
 אומר הוא .12 בת שהיא

 מאור ושהיא ,22 שגילה
בדווית״. אשה ״ממש צייתנית,

 זוהר רבקה תחזור האם
 מבטיח מה בארץ, להופיע

 בתקליטו בהן יזהר לנו
 קלרה נפרדו מדוע החדש,

 למה נייקרק, וקאמיל רון
 לבוא דיוואיין מתכוון/נת

 לישראל שוב
 יבקיע והאם

 את יוסף בני
הרדיו. חומת

הסידמי: השער כתבות

הרימו גירוש
 פרס של התרגיל להצלחת הראשון התנאי

 (בתמונה) שך אליעזר הרב הצליח: בבד
חברי־ שחב הבטיח _ _

יישא־ הדתיים המסת
פרס. שימש! עם

ת תב האחורי השער כ

הפתיון אשת
 פלאטו״שרון שמואל נפל שלתוכה המלכודת

 אשת״עטקים אשה, על־ידי לו הוטמנה
 ממחבואו להגיח אותו שפיתתה ממולחת,
 הנל- הנשים שלוש לאיטליה. ולבוא בישראל

אנט אשתו - למענו עתה חמות ^
ומזכי־ הילדה בתו (בתמונה),

האיש. על מספרות - קלרה רתו

קיבוצניקיםוהשקל אתה
מחנות מנהלי□ ננווסת

המת החדשה האוליגרכיה על חדש מחקר
 את מסביר גאון בני • בקיבוצים בססת

• הירדנית הטלוויזיה הצלחת
• הבורסה נגד הבנקים קשר

2  של במידבר אורחים מלון *7
באר־שבע. הדרומית העיר

בלב סכין

המרחרח רחל
מרווחת:

 של ההודיים החיים
 מסגר • אביב יעל
• דיין אודי בשם
 מלונדון ברחה מדוע

 אשת (בתמונה), ליאת
 בורקאס״) (״סמי יצחק

 ומדוע אלקולומבויי,
 תהיה מה • לשם? חזרה

המשק? להצלת יגלום רעיה של תרומתה
 את לעצור הלד, בולקין חיים הקצין •

הבת עם והתחתן — האבא
 המחזאי התכוון למי •

פסבינדר? ורנר ריינר הגרמני

 כחשוד נעצר 25ה־ בן הסטודנט
 ברחוב הוריו, שני של המזעזע ברצח

 סכין־הקומנדו בתל־אביב. מחניים
 השכנים לליבם. ישר חדרה המשוננת

 מאושפז היה הבן כי מרכלים,
סכיזו■ של באבחנה ^

* ץ י  הו■ ההורים אך פרניה, |
מבית■ אותו ציאו

הבושה. מחמת החולים,

<*וו / ״ [

נזישכב
מישפחת

 בעל- אשתו, את לרצוח בנסיון הנאשם
 שמח, אור מישיבת תשובה

שכ ,.אשתי להגנתו: טוען
 שלה ואמא אחיה עם בה

איתי!״ אחר־כך שכבה
0

הדומעים: המדזרים
3 יהושע א״ב - מיכתבים

 5 ישראל בקול בנק־מט״ח - תשקי!?
6 כפויה עליה - במדינה

11 תשובות שתי - הנדון
12 בכנסת המצפצף המכשיר - אנשים

 הבדיחה - אישי יומן
17 לואיס סמואל של

 התיאטרון - אומרים הם מה
18 שוטר בידי ניצל
20 נוספים צופים אלף 600 - קולנוע

 שוחד הצעת - זה וגם זה
21 בעיריה לפקיד

מושב
עלהמ!
בן־עמי תמי - ישראל לילות

22 צמה וכת .
24 ופיפיטה מישבצות - המסלול

26 הסנדוויצ׳ים׳ נעלמו לאן - שידור
32 תשבץ

33 בחיי״המין כוכבים - הורוסקופ
34 חדש תקליט - קליק
- והשקל אתה
35 רמת־השרון להריסת צו
- העולם כל על מרחלת רחל

40 אשתו ידי על השוטר של אזיקיו
העיסוק - הבא העולם

42 ליבי׳י אחרי ביותר העתיק

בקיבוץ קיצוץ
ה מהי יודעים אינם בקיבוץ החברים

של המחיה רמת על החודשית הוצאה
 יש ומצא: לבדוק, הלך הזה העולם הם.

 המחיה רמת אך במנות־הבשר, קיצוצים
 גבוהה עדיין מישפחה של
 1,425,000 - שבעיר מזו

הדיור! סעיף בלי שקלים,

וגדו קטנות מישבצות
ונקודות, פרחים לות,

ואנ אלכסוניים קווים
 בשחור־לבן. יהיה שהכל והעיקר — כיים
ד ברומא בפאריס. הסתיו אופנת זוהי מי  ו

 משי חולצת בתמונה: יורק.
ג׳ורג׳יו של לבן בשחור

שחור). רקע על ארמאני(קרם

 על מידע כעת אוסף פלאטו־שרון
 באיטליה הנהוגה הבחירות שיטת
 - באיטלקית שיעורים ומקבל

 בין קשר אין ★ היפנוזה תחת
 מספי־ שקפץ הסובייטי העריק

 בארצות־הברית נה
ללבי־ מיבצע לבין

בצה־ל. העריקים דת "




