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ביממה. שעות 24 לטלפון עונה

:מספקים אנו וכן
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מבון
פסיכולוגי

רזניק נתן בהנהלת
 הפנוזח ולמוד מתח הרפית

 בטחון בחוסר טפול
ותסביכיס

 ,44 ג׳ורג׳ המלך היא,
.15.00—18.00 :בשעות
.69300 :טלפון חיפה,
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קרבו״ את ״קוקי
האקסקלוסיבי לגבר

 30 גבירול אבן רה׳
(בפסג׳)

עינבר) לדיסקוטק הכניסה (פול

וגיא! מחול
 לוי, שמעץ הרקדן־והכוריאוגרף

וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,

 כושר־תנועה־ומיקצב. רים
 וקורשי־ערב קורסי־בוקר

קורס) נבל בשבוע שיעורים 2(

: ס י ס ר —8.00( 24 74 80 סל. *
צי, 10.00 ח״ בערב). 20.00—17.00 לפנ

בטוחה ובהצלחה חיש־קל
בלבד) שבועיים (במשך

קצר־נות ״״״
אנגלית ו/או עברית
 גרג״(בר־קמא). ב״אולפן

236209 טל. ,5 גורדון :ת״א
21.6.70ב* יפתח חדש קורם

 י ו נ מ ח
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

בחקדס. אותו

עונת
ה צ ח ר ה

 מתרפקת השמש
 והים. החוף על

 את הכנת האם
 אל ציודך? כל

 את תשכחי
 סמפקס. סמפוני
 סמפקס טמפוני
 לשימוש מיועדים
 ללא פנימי

 תחבושות סיכות,
 שיגבילו וחגורות,

 יום. באותו אותך
 טמפקס טמפוגי

 לך מאפשרים
 לשחות, לרוץ,

 בכל ולהשתזף
 עם ויום. יום

 טמפקס טמפוגי
 סיבה כל אין

 יום אף לאבד
 הרחצה. מעונת
 להשיגם ניתן

 דרגות בשתי
רגיולר ספיגה,

פנימי לשימוש שניטרית המה
 ת1בוזסחקי1 סרקחוז בבתי להשיג

 גםא!ת1ד בקבלת הסשויוווז □ובחרות.
 בבולי אג׳ 45 ישלחו הסברתי וחומר
 איוווסטיאיספקס היבואנים אל רואר
38 ירמיהו רחוב תל־אביב, בשם,

הבוז ו■
זאב״! ״?כורי

 ומוצלחת טובה בשער, טוב! מזל ובכן,
 בגן־החיות כי האחרונים, בימים נתבשרנו
חדשה בריח נולדה ארצנו של הלאומני

רי בשם זאב. גו
 כבר אלה צעירים גורים כי להניח, יש

ציפורניים, ולהשחיז שיניים לגדל הספיקו

 שלנו באוניברסיטאות עצמם אח והוכיחו
 גולדמן נחום ד״ר עם האסיפות בפיצוץ

 ואם האמבטיה. מלכת בהצגת ובהתפרעות
 נכונותם את אלה טובים״ ל״מעשים נוסיף

 והאוניברסיטה מהטכניון הסטודנטים של
 כמפירי־שביתה, לשמש בירושלים העיברית
 ״סוכני — נמל־אשדוד ופועלי במיקרה
 מנהל את להדיח על־מנת ישבתו — פת״ח״
 ציבור לפנינו והרי — הנמלים רשות

 הנאמנות שאש ללא־חת, עשוי סטודנטים
 והמוכן בעצמותיו, בוער ולערכיה למדינה
 תבוסתן, כל ברזל במטאטא מדרכו לטאטא

וותרן. רך־לבב בוגד
 במה להם אין אלה, שגורים נראה, אכן,

 בגרמניה לרעיון חבריהם בפני להתבייש
מלח לחמו אשר העשרים, בשנות ואיטליה

 למיניהם, ובוגדים הבוסתנים נגד הורמה מת
 טרם הם כי אם האומה. בגב סכין שתקעו
של הוגה־הדיעות שתבע למדרגה הגיעו

 ויכוח רמת ■
אינטלקטואלית

 מאת. — יבי השלום למשורר
יודטפיומט!

 כבכל רודף־שלום. עליך רב שלום
 שיריך את שוב מוצא אני ו׳ יום

 שעדיין מסתבר היום. של בהארץ
 מלחמה לחרחר וממשיך חי הינך

יה שלום. רודף של במסווה —

יבי ׳משורר־שלום
משל כמה מסריח! קוויזלינג חתיכת

 שירי כל בעד הערבים לך מים
 כותב הזה הזונה שמעתם?! השלום?
תון (בעיבריה! בהארץ  עיברי! בעי

 שהיטלד־נאצר !) ! ! עיברית בארץ
 גולדה — מה? רק בשלומי. רוצה

.לו מפריעה .  שחזרת־ ,גולדה .
ל מפריעה צמאת־הדם המלחמות,

ס נאצר שלו  גולדה התמימה. יונודה
 המלחמה ״ולעם — מלחמות רוצה

 הזה היבי כותב כן — נמאסה״
1 ,ארץ.בד

 פעם עוד אם — זונה! נא, שמע,
 אחד לשיר. גולדה המילה את תכניס

ת אלין אבוא אני נאצר, עם י ש י  א
 שרו לא שעוד שיר אבל לן, לשיר

הפיוטיות. באוזנייך

! ? ת נ ב ה
תל-אביב חתימה, כלי

 הביריונים, ברית או מהפכניים ציונים ברית
בשבו בהצהרותיו הסיקריקין, מגילת מחבר

 מהטכניון, סטודנטים של באסיפה ,1933 עות
 של הלאומנית הרוח בכם ״אין אמר: בה

ראטנוי. את שרצחו הגרמניים הסטודנטים
בסטודנ לרצוח שמסוגל אחד אף בכם אין
 ליבקנכט קארל את שרצחו הגרמניים, טים

לוקסמבורג.״ ורוזה
 הורדה האמבטיה שמלכת לאחר כעת,
 לרוח שנשקפה והסכנה מביתנו, והוצאה

 שנאמני לצפות יש ללא־שוב, חלפה עמנו
 גם ידעו סבא ישראל ורוח בית־ישראל

 שיער, התבוסתני במחזמר כראוי לטפל
לים. מעבר אלינו שהובא
 ומשחיתי בארות במרעילי לנו די לא האט

מחבר של מסוגם משלנו, הנוער נפש
 זקוקים שאנו מרעיו, וחבר האמבטיה מלכת

 בשריפת ולצפות אנטי־מלחמתית, להטפה
חבר על־ידי האמריקאי, והדגל צווי־גיום

 המגלים שיער, מגודלי משתוללים, היפים
 המלחמה כאשר גם ברבים, ערוותם את
בוויאט־נאם? מתנהלת מדובר בה

ועדרי זאב בגור׳ אני ובוטח סומך
 גם אותנו יאכזבו שלא למיניהם הזאבים
זה! במיקרה

באר־שבע סנה, נחום

 ותצונת תה מפיכת ■
אקי״ם למתנדבות אופנה

למתנד אופנה בתצוגת מלווה תר, מסיבת
בגוש מפגרים) לקימום (אגודה אקי״ם בות

השמיני״ ״הנרי של ״יעל״ חזיית

 של בביתר, שעבר בשבוע נערכה — דן
רמת־גן. עירית ראש אשת פלד חיה

למתנד הוקרה לאות שנערכה במסיבה
 האגודה בפעולות חלקן על אקי״ם, בות

 אקי״ם, הגרלת (הבאזר, האחרונים בחודשים
 השתתפו — המפגר״) לילד ״גג ומבצע
דן. מגוש מתנדבות 50מ־ למעלה

 ברנס ג׳. לגב׳ הוגשה הוקרה תעודת
 בבאזאר חלקה על הבריטי השגריר רעיית —

 יתר על וכן בתל־אביב, שנערך אקי״ם
האגודה. למען פעולותיה
 האחת אופנה, תצוגות שתי נערכו במקום

 הנרי בית־החרושת על־ידי נשים ללבני
 בוטיק על־ידי והשנייה מתל־אביב, השמיני
מרמת־גן. קפריס
 לאקי״ם נתרמו התצוגות כי לציין יש

שמיני והנרי קפריס על־ידי  תמורה. ללא ה
להם. להודות רצוני כך ועל

מור, יוסף
תל־אביב האגודה, דובר

 נפשות 10 ■
דירה מחפשות

 לאילת ישר ארצה הגעתי שנים תשע לפני
 שיכון וקיבלנו חמתי, כולל נפשות שש עם
 עשר כבר אנו כעת חדרים. שלושה של

 כזה בוער בחום אפשרי ובלתי נפשות
 בקופסה סרדינים כמו צפופים כל־כך לחיות

 בני־אדם גופות אלא מתים דגים איננו כי
חיים.
ב ויורד עולה שאני שנים שלוש זה

לי שיתנו לפניהם ומתחנן עמידר משרדי
ד (המשך )8 בעמו
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