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!במדריד רשום אינו הטלפון - ושמור גזור
אלף

טכני!! ליעוואל ב•1בנול1ו מנון ה

על מודיע

 ו970/7ו תשל״א הלימודים לשנת מועמדים ישום
המחשב במדעי ראשון לתו,אד לימודים מסלול

מם׳ חדר אולמן, כבנין ,30.6.70 עד להרשם יכולים מועמדים
חיפה. הטכניון, קרית ,41

 ,1970/71 תשל״א הלמודים לשנו! נרשמו שכבר מועמדים
 החדש למסלול הרשמתם את לשנות רצונם על בכתב להודיע ולים

 למזכירות להגיע ההודעות על שלישית. או שניה ראשונה, עדיפות
.30.6.70 ליום עד חיפה, הטכניון, קרית הסמכה, מודי

מיון. בבחינות לעמוד המחשב במדעי ללמודים המועמדים על

ו״י 400-ב
״<רבטז מ &ז ״  מטת

בטווזח ״יגוזה

חברים מועדון

אימפרוביזציה
1101£§ 0׳1ב 11?נ<ן?ז1

ערב ערב
נס-ציונה פינת הירקון רח׳ ת״א,

פנימייה — קייטנה
 שבועיים תמשך הרחב לקהל ההרשמה

 01־923088 טל. • נהריה 283 ד. ת.
מחזור. כל שבועיים

מכתבים
 הכנים ■1

שואלים
ברא־ הזה, היום בשידור ,24.5.70ה־ ביום

שמע אביבים, במושב שר־הביטחון עם ייו
 בלבנון הפשיטה לאחר שאל: שהמראיין ,7י

רגיעה. תהיה כי קיווינו כולוגו

 (אגודה אקי״ם של הסוציאליות העובדות
ויוד הנושא את מכירות מפגרים) לקימום

 ביקור אלה לילדים חשוב כמה עד עות
 מתנדבות חוגי אקי״ם אירגנה לכן ההורים.

כאלה. ילדים ״לאמץ״ המוכנים ומתנדבים
״דו הילדים בפי הנקראות — אלה מתנדבות

 אחת הילדים את לבקר באות — דות״
 ומביאות לטיולים אותם לוקחות לשבוע,

 כאלה ויש ההולדת, וליום לחגים שי להם
 חג בימי לבתיהן הילדים את הלוקחות
וחופשה.
 מאמצת ״דודה״ כה עד נמצאה לא לנעמי

במוסד. החג בימי נשארה כך ומשום —
 אלה לביקורים שיש הנפשית החשיבות

 לכן ערוך. לה אין — והנערות הנערים על
מוכ שיהיו נוספות מתנדבות מחפשים אנו
אותם. ו״לאמץ״ אלה ילדים לבקר נות

 זו למשימה להתנדב שמוכנה מי כל
 של הסוציאלית לעובדת לפנות מתבקשת

המת את תפנה היא מגוריה, במקום אקי״ם
הנכונות. לכתובות נדבות

 האגודה דובר מור, יוסף
תל־אביב

בוזגלו

 אתה מה יודע לא אני שר־הביטחון: אמר
קיווינו. כולנו ומה קיווית

 הולך מה ושואלים מדברים בבית הבנים
יהיה? ומה כאן

ר םו! , א לו מג חיפה גבעת־נשר, ב

יהודי: מיהו ■
7 בחורי־ישיבה או חיילי־צה״ל

 מיהו חוק לחוקק מותר ולכנסת לממשלה
יהודי.

 משפחות מבני חיילי־צה״ל לקבור מותר
 מחיילים רחוק נפילתם, אחרי מעורבות,

כהלכה. כשרים יהודים
 כשרים יהודים לצה״ל לגייס לא מותר

 הישיבות, תלמידי כמו וישראל, משה כדת
בוערים. כשהגבולות היום כמו במצב אפילו
למ משפחות־מעורבות לבני אסור אבל

 למשל, כמו, במעשים הנ״ל כל על חות
כאלה. בתנאים בצה״ל לשרת רצונם באי

הוטנטוטי? מוסר זה האין
 תל-אביב טוכרינסקי, זאב

 מאובק לחם !■
ה... והרעלות ב קי

שהו הלחם, מחלק הכותרת תחת מכתבה
 הרושם מתקבל אחרונות, בידיעות פיעה

 הוא המזון מיצרכי של החיצוני שניקיונם
ראשונה. ממדרגה בריאותית חשיבות בעל

 עלול כזה שרושם לציין מחובתי מוצא אני
 — התמים האזרח את ולהשלות להטעות

י ניקיונם כי מ י נ פ  המזון, מיצרכי של ה
 הוא הביו־כימי, הרכבם אחרות במילים

כמו מאשר לאין־ערוך עצומה חשיבות בעל
אבק, של מיקרוגרמיות יות

 אחרונים מחקרים
 השפעתם את גילו

 (גורמת הקרצנוגנית
חומרי־ של לסרטן)

על־ שזוהמו מזון
צבעי־מאכל, ידי

ו־ חומרים־משמרים
 כימיים חומרי־ריסוס

 לא לרוב שנמצאים
 או הפרי קליפת על

משוב אלא הירק,
ו צים ב כ ר ה  ב

! י מ י נ פ ה

הנפש״ ״ידיד ■
השמח״ ״הרוצח או
ש האיומים למכתב להתייחס ברצוני

 והתפרסם אבנרי, אורי לח״ב נשלח
 )1708 הזה (העולם מכתבים במדור

 בחתימת הנפש, עדין הכותרת תחת
השמח. הרוצח

ב נוהג התפשט האחרונות בשנים
 והתנקשות איומי־רצח לשלוח מדינתנו
ל סתם אפילו או פוליטיים ליריבים

 נוחים, לא אנשים
 עליהם להפעיל כדי

 במגמה' ופחד טרור
פיהם. את לסתום

לא השמח הרוצח
כגיבור לי נראה

מתיימר שהוא כפי
היה אחרת להיות.

עצמו את מזהה
כדי בשמו וחותם
להב־ יהיה שאפשר

 לביח־הסו אותו ניס
טו שנים לכמה הר

 לו. שמגיע כפי בות
 את שיגלה גם רצוי
 כד אותו, המעודדים אלה

החוקי. עונשם על או
קריית-ים ריגר, מקם

ריגר

יבו־ הם שגם

הנדון:
ג׳ורה
 זולתך על בושם מי להתיז ״אי-אפשר

 דולן). (רומן עליך״ יפלו טיפות שכמה מבלי
 אחרת, תוכל לא ג׳ורה. במי הדין הוא

 ופניו־ צהובה בעתונות מומחיותך למרות
 של ביותר הנחות המשותף למכנה תיו

.0708 הזה (העולם המצוי הישראלי
 אקסהבי־ פסיכופטלוגית דמות ישנה אם

פו בעיסוק פורקנה את המוצאת ציונליטטית
בש מאמרך אבנרי. מר אתה, זה הרי ליטי
 שאין השלכה מהווה — ג׳ורה — שחלף בוע

מלוכ רגל המכניסה אישיותך, של כמותה
 לספק כדי חברתי ערך לכל ג׳ורה במי לכת
 טוטליטרית) (דמות הזכרית מחאתה את

 והמוטיבים שלה החולנית האקסהביציה
 והנחיתות הקסטרציה את כן שלה. האנליים

קוראיך. של
רפש. לעיתונאי המגיע בכבוד

זמיר
נעמי י■

זמיר שדום
בפרשת עוד ■1אסיגים כפר

חיפה אזרח,

גורדמך,״הביתה״ רוצה
 ומעניין: קצר אנושי סיפור רצוף
 תל- ליד מפגרים לילדים המוסדות באחד

רוט הני גברת שעבר בשבוע ביקרה אביב,
 של הראשית הסוציאלית העובדת — שילד

 מחמת — ברובו ריק היה המוסד אקי״ם.
רוט לגב׳ בל״ג־בעומר. החניכים חופשת

 נעמי, בשם החניכות אחת ניגשה שילד
 הביתה, אותי גם ״קחי ממנה: וביקשה

 אני גם לא? ואני הביתה נסעו כולם למה
 הילדים בין כי מסתבר הביתה.״ רוצה

 — למפגרים סגורים במוסדות הנמצאים
מקיו מתעלמים הוריהם אשר כאלה מצויים

לבקרם. באים ואינם מם

 גולדי ד״ר של הפרשה לעובי להכנס בלי
 את שהסעירה פרשה לכאן, או לכאן, מן.

 שרירה העובדה הרי לה, ומחוצה המדינה
 מיהודי מנעה הליכוד״ ״ממשלת וקיימת.
 ו״הכרות, שיחה, לשם ערבי עם להפגש

 שהיתה שיחה צד, מאף התחייבות ללא
 ולפגישות שהיא, כל להבנה מובילה אולי
 שפך לחיסול גם, ואולי רחבות, יותר
וכו׳. הדם,
אקרובטי, הסבר וכל אולימפי, מאמץ כל

 המסוגל אדם של דעתו על יתקבל לא
בתי־הספר. תלמידי כולל ולשפוט, לחשוב,

ראשוךלציון כדומהרד, מאיר


