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נשכח
הפסיכו והגל מהפכת־ההיפיס, כשפרצה

 שבניו־יורק ווילג׳ גריניץ׳ על־פני שטף דלי
 הוכתר שבסן־פראנציסקו, היי־אשברי ורובע

 לכוהן לירי טימותי לפסיכולוגיה הדוקטור
דור־הלס״ד. של

 מעוררי- בסמים לשימוש הטיף לירי כי
 אף טאבק, במקום חשיש ולעישון הזיות
 כאשר פעמים, של שלימה שורה נעצרה

ה מן שתבע מה את למעשה הלכה ביצע
סמים, עישון נוער:

כ חלפו בינתיים חוזרים. מעצרים
 ולבש צורה פשט מרד־הנעורים שנים. שמונה
 המאבק בא לסמים הדרישה אחרי צורה.
 והמלחמה לווייאט־נאם הגיוס נגד האלים
שיוויון־זכויות־הכושים. למען

 לשעמם והתחיל — ושוב שוב נעצר, לירי
צמא־החדשות־ ,האמריקאי הצעיר הקהל את

לירי נביא
מיושן אליל

 כמורה בתפקידו שפוטר אחרי לבקרים.
 לירי הקים ,1963ב־ המורד, באוניברסיטת

 שבמדינת־ניו־ במילברוק, פסיכו־דלי מרכז
יורק.

 — רבים בחיפושי־משטרה זכה המקום
הכותרות. מן ירד חיש־מהר אבל

 פעיל כי אם מזדקן אדם הוא לירי היום
 ושקוע ,קטנו־,־יחסית כת על אהוד מאוד,

 תפילות בניגון החל חריגה, בהתנהגות
ב וכלה חשמלית גיטארה על טיבטניות

 קירות על ציבעוניות תמונות־אור הקרנת
ואנשים.

 השבוע, סיכם, חלוץ״ של דרכו ״זו
 פוחח ״הוא אמריקאי. שבועון עם בראיון

 דרכם. מסתכלים ואחרים — האשנבים את
 זקוק לא כבר אפילו אני איכפת. לא זה לי

 בהזיות־עצמיות, חי כה בין אני לסמים.
הזמן״. כל

רפואה
המת
אל

החי
 מהוסטון הצעירה הרנאנדס נלבה כאשר

 להתאבד החליטה ארצות־הברית שבטכסאס,
 אנשים שלושה של חייהם את הצילה היא —

אחרים.
לקחה המתוסבכת אך הנאה הצעירה

)6 בעמוד (המשך

הכלולות עוגת
 מחייב שבטיבט שוקה בשבט המנהג

 עוגה בצוזתא לאכול הנישא הזוג את
 עד לאכלה השניים וחובת מיוחדת

הו אם כי פירור, להשאיר ולא תום
 זעיר נתח השניים מן מישהו תיר

 לפסולים. הנישואים נחשבים ביותר,
לוב שנשים הוא, בישראל המנהג

הז לכל ״מרסי״ של גרבונים שות
״מר גרבונים ובערב. ביום דמנות,

ובי חגורות מלחץ משחררים סי״
לאופ כמותם מאין מתאימים ריות,

 החדש האופנה בצבע מיוצרים נה,
ב התפורים היחידים והם ״רומא״
ה גופך. לחיטובי מושלמת התאמה

 בסריגת סוגים: בשני גרבונים שנה
 ל״י 5.40( עוצרת־רכבות ״מחסום״

 ל״י 4.50( קריסטל ובסריגת בלבד)
בלבד).

ם טי בברבי מאמינות נ

נכבד! לקוח
 מכונית בעל אם

הנך: ציטרואן

ך סז ! ח ך פ ס כ
 כל את תמצא אצלנו ^

לן הדרוש
 הגדול המלאי ברשותנו ^

;ביותר
;יותר נוחים אנחנו ^

תונח! נסה ו
!תשכח אל כתבתנו ואת

•ד ב ר מ.
 ושווק יבוא

בע״מ חלוף חלקי
,12 השרון רח׳

ת״א. 3 58 93 : טל

ה ר ז ש ח פ ו ח ה מ
 ימסור ״פוטו־ברנר״ תשכח, אל
ל שלך, הצבעוניים הסרטים את

ה הצבעוניות למעבדות פתוח
!בארץ ביותר משוכללות
 הסתיו ערבי החגים, לקראת

 מכשירי מבחר הארוכים והחורף
גדול. בזק

חדי וראינוע שקופיות מקרני
! שים

ה שנה ב ו ט

ר 1נו1ני רנ ב
ב חו ה,ו כ ק חי לו ח 31 ה

 ולדוגמניות ך* * • **<**
1} * / \ 1 לשחקנים .1

 רקדן להיות צורך אין
גיז לרקוד כדי מקצועי

 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף
ובלונ בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

כושר־תנועה־ומיקצב.
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