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הבל ההיפנוטית ההשפעה תחת רק כביכול,
בעיתו ברדיו, מוחות שטיפת של פוסקת תי

 שטופים, המונים ובאמצעות בטלוויזיה נות,
 שחלק הסמויים, התפקידים לכל המגוייסים

יריב. זיוה טעמה מהם
 ביציהם לזרוק יכולים דנן הגברים כל
 תנובת של והזבל הירקות המזונות, לסל

 קיר אל מקיר — הספירטואליסטים 24ו־
 עיצה המבקשים ממשלה שרי אותם —

 לפתור כדי שנה, 3.000 שמלפני מאבות
המדע. ועידן 2.000ה־ שנות סוף של בעיות

 בלהחכים והתעסקות סל' מאותו אכילה
 באותה תחכימם שנה, 3.000 שלפני מטפשות

.מידה . .
תל-אביב נחום, אברהם

 קריאה ןן
,לציבור

 עם ירקות שטח עיבדתי 1966/67 בשנת
 דונם 30 של שטח כהן, יצחק אחותי בן

ליצוא. בניילון 25 מהם בערך,
שו מלחמת־ששת־הימים פרוץ עם אולם

עד 20.5.67מ־ לתקופה גוייס הנ״ל תפי

עצמך את זהה

ה רכוש כל את אכלנו מעבודה, מובטל
 לי שהקציבה הסעד ללשכת פניתי משפחה,

 מים די בה שאין חדשית תמיכה ל״י 110
 שישמע לציבור קורא אני צר. ולחם לחץ

 התלויים לקיים כדי לעשות עלי מה וישפוט
ילדי? ושני אני בי:

יחזקאל, אליהו
בית־עזרא מושב

תקנון ■
לעייפים

הבונק באחד גיליתי במילואים בהיותי
העייפים״. אגודת ״תקנון את רים
ה את לן לקרוא אחר למישהו תן )1

תתעייף. שלא בכדי תקנון,
לנוח. בכדי וחי עייף, נולד אדם )2
 למה אז תמות, במיטה נולדת, במיטה )3

 לישון שתוכל כדי בבוקר? ממנה לרדת
בלילה.

בלילה. לישון שתוכל כדי ביום נוח )4
לו. עזור נח, שמישהו רואה אתה אם )5
תברח. לא היא ארנבת; אינה העבודה )6
איש. מת טרם רבה ממנוחה )7
 זה קצת, שב לעבוד, חשק לך כשבא )8

יעבור.

 שנה 20 לפני שהופיע )655( הזה״ ״העולם בגליון פורסמה זו תמונה
 הולכים ורוזאריו ״אנטוניו הנושא על כתבה מתוך לקוחה היא כדיוק.

 הרקדן של סיור מתארת הכתבה כהן. שלום כידי שנכתבה העירה״
 כתל-אביב. פרץ, רוזאריו והרקדנית סולר רואיז אנטוניו הספרדי
 עצמם את שיזהו הילדים בעומר. ל״ג מדורת מכינים ילדים :כתמונה
 תל־אביב 136 לת.ד. פרטים לשלוח ׳מתבקש שמכירם מי כל או כתמונה

 עצמם את שיזהו אלה בין מצמד!״ את ״זה המעטפה על ולציין
לחוץ־לארץ. טיסה התחרות כסו!? תוגדל התמונות, נושאי את או

 כי חסר־ישע, נשארתי בהעדרו .20.6.67
 ביכולתי היה לא ומוגבל חולה איש בתור
 ואיתם לאיבוד, הלכו וכולם בירקות לטפל

 חסכונותי, חלקם ל״י, 30,000 בסך השקעותי
 אשר שונים, מנושים הלוואות ומרביתם

ב ותיקים נגדי משפטיות תביעות הגישו
 התלויים פקודת־מאסר עם לפועל הוצאה

דמוקלס. כחרב ראשי על
ל לפנות אילצני במצבי, ההתחשבות אי

 להכריז החלטה עם תל־אביב מחוז משטרת
 כתבו הם המשפחה. כל עם שבת שביתת

 רשיונות במתן מטפלת לא המשטרה כי לי
למש אישית פניתי מכן לאחר לשביתות.

ודרש עניני, את להם והסברתי הנ״ל טרה
 כליל. אותי דחו הם לעשות, מה עצה תי

 ולאחר אשקלון, למשטרת פניתי מכן לאחר
 סירב המשטרה מפקד הענין, כל את שהבינו

 חייבת אינה לדעתו המשטרה כי להתערב
אני שנים 3 שבמשך כך עצות. במתן

או תנו אז בריאות, היא העבודה אם )9
לחולים. תה

 לא אבל חיינו היא העבודה לסיכום:
!בשבילנו ! !

 העבודה, על החיילים של דעתם מעניינת
 יתכן הזה, התקנון את המציא מי ומעניין

 הממציא. יתגלה השבועון שעל־ידי
העשרים. ליובל ברכות ב. נ.

רסת־גן סמדר, גדעון
 אבצס 1:

ברדיו
 כשאני אבל פטריוט, להיות מזמן חדלתי

 משבצים, בעיתונים או ברדיו איך שומע
העב לשפה לטיניות מילים צורך, שום ללא
 לשלשל. החשק בי מתעורר רית

 לממדי האחרון בזמן התפתחה התופעה
)10 בעמוד (המשך

ה ל ה מ ש ד ח  
העברית: בשפה

״גמישונים״
ה של שמם זהו — ״גמישונים״

 ״מרסי״, של החדשים גרבונים
מתאי שהם עד גמישים כה שהם
מיד ותהיה לגופך עצמם את מים
 מטר 1.50 (מגובה תהיה אשר תך

מטר). 1.75 לגובה עד
בלבד. לזוג ל״י 4.50

ז כ ר מ  
מגע עדשות

 כ>0א1£01־ 1£א5 0£א1£מ
לנס״ אישון - ״גרוזוכסקי

 רח׳ (פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,
.55029 טל. ),20 פינסקר

9-17 קבלה שעות
 הסברת חוברות לשלוח נשמח

בקשר״ לפי

מבון
פסיכולוגי

 רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזח ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביכים

 ,44 ג׳ורג׳ המלך ת״א,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,

ם ל ו ע ה . , ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  • ה
 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
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