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 לקרן־הפעולית. לירות שתי הזה להעולם מייד
רחוק. נגיע כאבנרי איש בהנהגת

רמת־השרון יאיר, תקווה

 יאיר הקוראה של הלירות שתי •
כוח־תזש. לקרן בתודה הועברו

אחר הוא הטפיל
 שונים, טפילים הם בחיים שעיסוקו כאדם

החי״ את הציל ״המת לכתבה מתייחם אני
):1602 הזה (העולם

 האכונוקו־ (ולא האכינוקוקוס תולעת •
 במחוור הכלב. של טבעי טפיל־מעי היא קום)
 כצאו אוכלות־עשב, חיות משתתפים חייה

ובקר.
 כפונדקאי־ביניים לשמש עלול בן־אדם •

 ביצי־הטפיל. את יבלע אם לתולעת מיקרי
 שלפוחית בצורת בגופו הטפיל יתפתח אז

רב. נזק הגורמת
 מקור משמש האדם אין מיקרה בשום 9

 מקור־הסכנה הם הכלבים להפצת־המפיל.
האמיתי.

 עם ממגע להימנע יש כך משום 0
 תחת מבוייתים כלבים להעמיד זרים, כלבים
בקר כלבים להאכיל ולא וטרינארי, פיקוח
בלתי־מבושלים. חיות־משק של ביים

רמת־נן מד?}[,

לחייל טרמפ תן
 שיאפשר סידור שייעשה תציעו לא מדוע
 האוספים לבעלי־המכוניות לתת לחיילים

 עומס־ לצה״ל יחסוך זה תלושי־דלק? אותם
רב! תחבורה

קרית־ביאליק כץ, משה

 שמספרה לנהג־מונית להודות ברצוני
 שני ח־נם לקחת מוכן היה אשר ,90—499

 לחיפה, עד שבמיפרץ, וולקן בסיבוב חיילים
במאי. 10 ו, ביום בצהריים, 12 בשעה

אוו׳׳ל קרניאל, מוטי
השבוע מזל

 לשבוע בהורסקופ כתבתם הגיליונות באחד .
 מכם ״לאלה במארס: 20 — בפברואר 19

״השבוע שנולדו . .  נולדתי יתכן? זה איך .
רבות. שנים לפני אך — זה בשבוע

ירושלים סלע, יהודית
בן הכוונה, • שבוע שנולדו לאותם כמו  ב
ת או רבות, שנים לפני כזה  ולאו — מועטו

בלבד. 1968 לילידי דווקא

תחש של פ;יו
 נער־השעשועים על הכתבה את בקראי

וב )1602 הזה (העולם תחש בעל־האקדח
 האמינה בי התחזקה תמונותיו, את ראותי

התמונה לאור בייחוד — דרווין של בתורתו

קליגר
 עם קוף ממש זהו ציון: האונייה על

בגדים.
 לא־ בצורה תחש עם להתייחד על־מנת

מצו שתוייה. להיות הנערה צריכה רגילה,
כסף? בלי — אותי יקח מי תמונתי. רפת

ליי קליגר, מייק כי

תמונה. ראה — קליגר והקורא תחש •

גולדמן של פרישתו
ה נשיא של המוצהרת לפרישתו בקשר

 אני, גולדמן, נחום הד״ר הציונית, הסתדרות
 לד״ר להגיד רוצה הייתי השורה, מן אדם

אחרים: רבים של ובשמם בשמי גולדמן,
 לא — בכל איתך אסכים לא אם אף
 מי לבין בינך התהומי ההבדל מאיתנו ייעלם
 לא יהיה. שלא מי זה יהיה תחתך, שיבוא
 שעשוי מכפי אחרת אותך מעריכים מעטים

 שאלה הגם העיתונות. מתגובות להתפרש
דעתם. להביע הרגע בזה מהם ניטל האנשים,
 ננסיותו גולדמן: ד״ר אישית, לך ואשר

הסתם, מן יבליט, תחתך שיבוא הגמד של

שלך. מידת־אישיותך את
תל־אביב ברמי, משה

ועצמאות שלום
 )1602 הזה (העולם כותב זמיר שלום מר
ש עד העצמאות ביום לחגוג סירב שהוא
 לכל פליטי־ערב. וישוקמו שלום־קבע יהיה

 לחוקי־ בניגוד היא כזאת אידיליה החולמים:
הטבע.

ה היצורים כל נבראו בראשית ימי מששת
 שונה לא היום ועד כשואפי־מלחמה חיים

טיבעם.
לון גולדבלט, חנן  חו

לאקדמאים? נציג
 אמנון כי נמסר למאי 7 מיום במעריב

 בלונדון, האקדמאים לישכת מנהל דרור,
 כאקד־ בארצות־הברית. לישכה לאותה עובר

 דרור שמר לציין עלי בחו״ל שהה אשר מאי
 בתפקידם משמשים בארצות־הברית ועמיתיו

 לעודד העיקרי שתפקידם בעוד שנים, כחמש
 לארץ. אקדמאים של שובם

בארץ? הנעשה על לדרור יש ידיעות אילו
ירושלים ו., א.

חוזרת לעולם טעות
ה נ כ ס מ ה  אבן, לדברי היא, המתבקשת ״

עקרו לגבי רצוף המשך אישרה שהממשלה
״מדיניות־החוץ נות . . במאי) 23 (למרחב, .

תל-אביב ברקאית בלה־רבקה

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למבתכים. תצלומיהם את
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